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GUDAI IR MES
Pereitame “TŽ” numeryje mū

sų Niujorko korespondentas Al
inus kiek plačiau panagrinėjo 
santykių su gudais problemą. 
Kai ką jo cituotieji gudų pasisa
kymai gal net labai nustebino. 
Jie kaikam bus gal negirdėta 
staigmena. Tačiau turime prisi
minti, kad ten pacituoti pasisa
kymai yra kaip tik lietuviams 
draugingiausių veikėjų. Dauge
lis kitų būtų pasisakę dar griež
čiau. Visos lietuviškosios masės 
turėtų įsisąmoninti, kad mes tu
rime ne vien lenkų, bet ir gudų 
problemą. Gudai senąją Lietu
vos d. kunigaikštiją laiko gudų 
valstybe, atseit savinasi Lietu
vos praeitį. Bet ne tik praeitį. 
Teritorinės jų pretenzijos nėra 
mažesnės už Lenkų. Savo vaka
rines sienas jie veda pro Vievį 
ir Žiežmarius...

Šitokie faktai beabejo nei di
dina mūsų simpatijų gudams, 
nei traukią arčiau bendrauti su 
jais. Jų teorijos yra naivokos, 
trūksta joms mokslinio pagrin
do, bet užtai daug jose matyti 
nacionalinio užsidegimo, su ku
riuo visdėlto negalima nesiskai
tyti. Jis gali pasidaryti ir politi
niu veiksniu. Gudai gi mūsų 
kaimynai. Jų ateitis negali ne- 
lėsti lietuvių tautos ateities.

Mūsų tarpe susidomėjimo gu
dais įr jų sąjūdžiais mažoka. 
Mes turime visdėlto prisiminti'; 
kad jų yra apie 12 milijonų. Ir 
tai nėra rusai, kaip kaikam at-

- ' rodo. Daugiau 150 metų jie buvo
rusų valdžioje, visdėlto  ̂tąuti-

- nis jų sąjūdis palengvai-y&'pie-' 
časi. Tauta nei ištirpo, nei'sūši- 
liejo su rusais. Nuo tolimesnio 
šito sąjūdžio subrendimo gali 
priklausyti -net visos Europos 
ateitis. Jei gudams pasisektų at
sistoti ant savų kojų greta Uk
rainos, rusiškojo koloso svoris 
Europoje būtų visiškai pakirstas. 
— iš jo būtų atimta 50 milijonų 
gyventojų. Tai iš pagrindų pa
keistų rytų Europos politinių jė
gų santykiavimą.

Mūsų kaikurie politikai Gudų 
problema visai nelinkę domėtis. 
Esą. mums nenaudingas Gudijos 
iškilimas. Bet atsiminkime, kad 
joS iškilimas nepriklauso nei nuo 
mūsų noro, nei jo naudingumo 
mums. Atbundanti gudų tauta 
yra jau gyvenimiškas faktas. 
Tas atbudimas mums tiesioginiai 

<■' neša tam tikrų naujų komplika
cijų pavojų. Bet, padėtį verti
nant tolimesnio polėkio žvilgs
niu jis mums ir visam šiam Eu-

ropos regionui yra net būtinas. 
Mes juk lengvai galime suprasti, 
kad kol egzistuos rusiškoji im
perija, tol jos pasienių mažosios 
tautos gyvens amžiname pavoju
je būti prarytos. Tas pavojus ga
li išnykti tik tą rusiškąjį kolosą 
apkarpius iš visų pusių, ir dide
liais gabalais — tokių gabalėlių 
kaip Pabaltijo tautų išjungimas 
jam neturėtų jokios reikšmės. 
Deja, tenka pripažinti dar skau
desnę tiesą, būtent, kad ir šių 
tautų išsivadavimas, kol rusiško
ji imperija neparblokšta, yra vi
siškai neįmanomas. Jokiam at- 
vęjy geruoju Rusija okupuotų 
kraštų neišsižadės, jokiam atve- 
jy iš ten neišeis. Šių kraštų išsi
vadavimo ir laisvos ateities są
lyga yra nugrūdimas rusų į jų 
savas žemes, Volgos link. Volgos 
rajonas, tiesa, nėra praamžinai 
rusiškas, tačiau tenykščių senųjų 
tautų atbudimo jau nebegalima 
tikėtis. Bet už tai neabejotinai 
gali savaimingą gyvenimą vesti 
Kaukazo - Kaspijos jūrų regiono 
tautos, kurių išsiskyrimas suda
rytų rusiškąją! imperijai antrą 
didžiulį smūgį ir nukreiptų rusų 
dėmesį Į pietų Sibiro regioną, 
nemažiau turtingą mineralais,

- Nereikia manyti, kad tai tuš
čios svajonės. Jei jos tuščios, tai 
-dar labiau tuščios betkurios ki
tos išsivadavimo viltys, o ypač 
yjltys^ kad nesugniuždintos ru
siškosios imperijos, to tautų ka
lėjimo, pašonėje galėtų ilgesnius 
amžius išlikti mažos valstybės. 
'Dargi'Ket atitveriančios ta kolo-Dargi'net atitveriančios 
*są ratio jūriįP * -’r- -
- Mes visdėlto turime perprasti, 
kad norim ar nenorim — mūsų 
likimas yra susietas su likimu 
kitų rusų pavergtų tautų, jų tar
pe‘ir gudų. Yra faktas, kad na
cionalistiniai gudų sluogsniai 
lietuviams yra net labai nedrau
gingi, tačiau jų ignoravimu, ne
kreipimu į juos dėmesio, savo 
draugais jų nepadarysim. O rei
kėtų, nes ir bendra išsivadavi
mo kova prieš akis ir ateities su
gyvenimo reikalas šaukia.

Jei 1918 m. Ukrainos ir Gudi
jos užsimojimai pradėti naują 
gyvenimą būtų pavykę, jei tie 
kraštai nebūtų buvę vėl paverg
ti rusų — šį kartą bolševikinių
— ir mūsų likimas būtų buvęs 
kitoks, ir 1940-1941 m. būtų bu
vę neįmanomi. Mūsų troškimas 
turėtų būti, kad dabartinės tų 
tautų pastangos nežūtų veltui, o 
mūsų uždavinys — surasti tar
pusavio santykiavimo formą.

POLITINĖ KONFERENCIJA
Gegužės 18 ir 19 d. Niujorke 

Baltijos Laisvės Namuose įvy
ko Lietuviu Politinė konferen
cija. Be VLIKo, VT ir MLT pir
mininkų. joje dalyvavo ALT 
Vykd. Kom., LL Kom. ir, kaip 
stebėtojai - patarėjai, įgal. min. 
Vašingtone atstovavę, gen. kon
sulas Niujorke ir abu jo pava
duotojai. Konferencijos tikslas 
buvo taip nusakytas: a) aptarti 
Lietuvos laisvinimo politikos 
gaires, b) suintensyvinti ir su
derinti laisvinimo veiklą, c) su
organizuoti teritorinių ir santy
kių su kaimynais problemų stu
dijavimą ir dokumentaciją, d) 
paskirstyti atliktinus darbus ir 
uždavinius. Konferencijos, nuta
rimai vykdomi, laisvinimo veiks
niams juos patvirtinus.

Konferencija kanstatavo, kad 
tarptautiniai santykiai rutulio
jasi sovietų pavergtosios Euro
pos dalies laisvinimo kryptimi ir 
kad Lietuvos valstybės suvere- , 
ninių teisių vykdymo atstaty
mas tėra laiko klausimas.

Konferencija nuodugniai iš
diskutavo Lietuvos laisvinimo 
programą, paryškino su Lietu
vos išlaisvinimu stAijusias pro
blemas: sienų, santykių su kai- 

‘myninėmis valstybėmis, Baltijos. ; 
valstvbių tarpusavio santykių i 
po išlaisvinimo ir visos Europi- I 
nės integracijos. i

Sudarytos komisijos Lietuvos 
Rytų ir Vakarų problemoms tirti i 
bei dokumentacijai ruošti. Su-'< 
tartos priemonės informacinei i 
vaikiai pagyvinti ir praplėstĮŲ 1 
Pasiskirstyta darbais ir uždavi- 1 
niais. Sutarta, kad bent kartą diviziją — tiek esą suorganizuo- 
per metus VLIKo. VT. diploma- ta. J Europą pasiųsta ginklų už * * *

tų, ALTo, LLK ir Mažosios Lie
tuvos atstovai bendrame pasita
rime pasiaiškina, kas nuveikta ir 
pasiskirsto darbų vykdymą. '

Konferencija sutarė atsišauki
mą į sovietų okupuotą Lietuvą 
ir į laisvame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius.

Konferencija, kuriai vadovavo 
ALT pirm. L. Šimutis, praėjo vi
sų dalyvių nuoširdaus bendra
darbiavimo dvasia ir pabrėžė 
būtinumą visiems Lietuvos lais
vinimo veiksniams suderintai 
veikti, kad iš dabartinių bandy
mų prisikeltų laisva ir visas lie
tuvių gyvenamas žemes apjun
gianti nepriklausoma Lietuva.

sir
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REIKALAUJA NUTRAUKTI JAV- TSRS SANTYKIUS
Eisenhowerio - Dulles vado

vaujamas dar laisvas Vakarų pa
saulis pergyvena politinės krizės 
krizę. Dulles įsikibus savosios 
“išlaisvinimo” politikos, skati
nant greičiau išeiti iš dabartinės 
stagnacinės ‘‘containment plūs” 
situacijos, ištikimieji sąjungi
ninkai nebesuranda patvorių, 
kur pasislėpti. Tarptautinė poli
tika tiek susikomplikavo, jog rei
kia tikrai dvasioje stiprių idea
listų, kad nepametus kelio dėl 
takelio. Amerikos lietuviai di
džiuojasi savuoju Dulles, kuris 
nesiklauso lepšių savanaudžių 
keliamam “dull” liarmui. Kalbė
damas neseniai Williamsburge, 
jis ryžtingai ir pabėgėliams taip 
suprantamai, nubrėžė savo tiesų 
ir- tikrą kelią. Pirmuoju punktu, 
kelintą tai kartą, aliarmavo, kad 
“despotizmo jėgos” nematytai, 
negirdėtai didelės — grąsiną. 
Trečdalis žmonijos jiems pri
klauso. Kremlius jau turi nesu
skaičiuojamus patrankų mėsos 
kiekius, taip pat moderniausių 
ginklų. Dulles iškėlė, jog bolše
vikų vadai stumiami doktrinos, 
baidomi savų pačių šešėlių, sie
kiant išplėsti Uranijos -kontrolę... 
Iki gyvuos nors vienas laisvas 
žmogus, Kremliui jis bus mirti
nas priešas, ntes “laisvė, kaip to
kia. yra limpama ir dinaminė 
moralinė galia”. Dulles betgi ra
mino, kad nežiūrint iki dantų 
ginkluotos Maskvos klikos, TS 
RS tautose glūdi bolševizmui 
]
lybės. Dulles dėlto skaidrino ne

kantrybės ir proto laisvųjų tar
pusavio derybose, ydant pasau
lyje galėtų būti įgyvendinta tai
ka bei ramybė.

Dulles užtikrino 
pavergtuosius 
Ginkluotojų pajėgų

Dulles laisvajai spaudai pareiš
kė, jog iki šiol “mes ųenusileido- 
me niekur laisvųjų sąskaita ir 
kartu užtikrinome pavergtuo
sius pasitikėti ateitimi”. Dulles 
skyrė, kur kelias, kur takelis ...

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Williamsburge jisį paliko nuoša
liai Indokinijos prancūzišką rei
kalą, liesdamas pasauio padėtį 
iš esmės. Jis netikįs/kad įmano
mas sugyvenimas su bolševikais, 
su sistema, kuri dabar dar gar
siau skelbia savo tikslą žmonijos 
laisvę sunaikinti! Pasak, NY 
Times, “Dulles, kuris užėmė šį 
postą kviesdamas “išlaisvinti” 
despotų pavergtas? tautas, užtik
rino visus susirūpinusius, jog tai 
tebėra jo politikos pagrindinės 
gairės. Dėl tokio užtikrinto' Dul
les nusistatymo ir .esame šitokio
je baloje. Europiečiai sutinka* 
jog Indokinijoje padėtis bloga 
ir norėtų mušti komunistus ant 
šito šunkelėlio, kai tuo tarpu 
Dulles baigia įtikinti savuosius, 
kad jei jau žygį pradėti, tai iš de
šinės ir iš kairės. Pasak jo, jei 
Indokinija bus prarasta, Maskva 
mesis ant VakanįWisu svoriu, 
kas neišvengiamai“ iššauktų karą 
pačioj žiauriausioj formoj...

Neveltui senis kancleris Bon- 
noje “Life” korespondentui bai
mingai šūktelėjo: “You see, aš ži
nau, jog šie metai yra Europos 
likimo metai”. Vienas sykis ne
meluos!

Kaip bolševikai?
NYTimes korespondentas Cy

rus Sulzberger, nusitrenkęs 
Kaukazo pasienin, rašo, jog jam 
šiurpulius kelia pamatytoji raū- 

mirtinos žmogui prigimtos ypa-ldonosios tiranijos karinė galybė. 
. .. ~... . - ’jęąudona-

tvankų” atsirado. Pats Chruščev 
Alma - Atoj kazoką šoko praėju
sią savaitę, tačiau prievarta su
vežtieji kartu su jūom nešoko — 
taip raportuojama iš Maskvos. 
“Pravda” net visai piktai koliojo 
žemės ūkio ministrą Ivaną Be- 
nediktovą, kad jis, tiesą sakant, 
kvailas kaip ir visa jo minis
terija. Esą, turi 1.260.000 trakto
rių (kurių pusė vis taisoma), o 
trąšos, girdi, atsivežkit, balandė
liai, kad ir iš Pabaltijo... Gi 
pasmerktieji “savanoriai” kelią 
tokį nerimą, jog generolai Krug
lov su Serov nespėja mainyti vi
daus reikalų ministrų. Pastaro
siomis savaitėmis keitė juos Ka-

' (Nukelta į 2 pusi.)

A. A. ARKIVYSKUPAS 
M. REINYS

Vokietijoje gauta žinių, kad 
arkivyskupas dr. Mečislovas Rei
nys, bolševikų kalintas Vladimi
re (na Klazmie) yra miręs.

Lenkų vienybė pakibo ore

Kaina 10g

y gA MG y M
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Savaitės įvykiai
Ženevos konferencija iki pat pereitos savaitės pabaigos buvo 

akligatvy ir vilčių, kad ji duos kokių vaisių niekas neturėjo. Penk
tadienį pasirodė pragiedrulių, kai atėjo kompromisinis pasiūlymas 
iš Pietų Korėjos, o vakariečiai priėmė Molotovo suformuluotą 5 
punktų bazę deryboms dėl Indokinijos. Pirmiausia reikią susitarti 
dėl paliaubų, dėl zonų, dėl priemonių, kad vėl nesusikibtų,, dėl. 
paliaubų meto kontrolės ir dėl^garantijų, kad taika nebus sulau
žyta. Dar prieš tai Vietminh atsisakė savo reikalavimo pripažinti 
Laos ir Cambodia komunistines®---------------------------------------—
vyriausybes. Prezidentas Rhee 
maždaug tuo pačiu metu prisiun
tė principinį sutikimą, kad rin
kimai būt^ų pravesti visoje Korė
joje. Jis prisiuntė taip pat 14 
peiktų planą, kaip tai pravesti 
tarptautinėje (ne būtinai JT) 
kontrolėje.

Nežiūrint šitų lyg ir pagerėji
mo žymių, optimizmo Ženevoje 
nedaug. Kanados užsienių reika
lų ministeris Pearson, kuris iš 
pradžių dėl tų žinių buvo atidė
jęs savo išvykimą ir žadėjo šeš
tadienį pasakyti kalbą Azijos 
reikalais, išvyko jokios kalbos ne 
pasakęs ir savo nuomonę praneš

Po ilgų pasitarimų egzilinių šia s3Vaitę parlamentui.’ Šios

dieną,

Čia pat jis_rami

Malenkovas pries’metus priža- 
dėjo “laimingiesiems piliečiams” 
gerovę, bet niekas iš to neišėjo, 
kai Raudonojai armijai prireikė 
dar labiau išplėsti sunkiąją pra
monę. Todėl Maskva norėtų ap
sipirkti laisvajame pasaulyje. 
Laimei, ne visi leidžiasi i šito
kios rūšies biznelius. Bet, kad 
galėtų pirkti reikia turėti grūdų, 
kuriais, carai visad padengdavo 
importą. Iš to ir Kazachstano 
sukultūrinimo šūkiai vietoj “už

LIETUVIU KATALIKU KONGRESAS
Kanadoje esančios lietuvių ka

talikų parapijos, organizacijos ir 
Katalikų Veikimo Centro Val
dyba ruošia Marijos metų proga 
pirmą Kanados lietuvių katalikų 
kongresą liepos 3-4 dienomis To
ronte ir Hamiltone.

Kongresas prasidės liepos 3 d. 
6 vai. šv. Mykolo katedroj Šven
tąja valanda, kurioje melsimės 
už persekiojamą Kat. Bažnyčią 
Lietuvoje ir kenčiančią lietuvių 
tautą po bedieviškojo bolševiz
mo jungu. Maldos, susikaupimo 
valandoje dalyvaus Jo Eminen
cija Toronto arkivyskupas kar
dinolas James C. McGuigan ir ta 
proga tars žodį lietuviams šv. va
landos dalyviams. Pamokslą lie
tuviškai sakys Jo Ekscelenoija 
vysk. dr. V. Brizgys, Susikaupi
mo metu katedroje giedos To
ronto Prisikėlimo parapijos cho-; 
ras, vedamas V. Verikaičio.

Liepos 4 d. kongreso antroji 
diena Hamiltone. Nuo Aušros 
Vartų lietuvių parapijos bažny
čios 10 vai. prasideda didžiulė 
procesija - eisena į pamaldoms 
skirtą vietą. Procesijoje daly-

KANADOS APSIGINKLAVIMAS
1951 m. vasario 5 d. vyriausy

bė buvo paskelbusi apsiginklavi
mo trijų metų planą, paskirda
ma tam $5.000.000.000. Dabar 
jau praėjo tie trys metai ir per 
tą laiką yra išleista $5.137.565.- 
000. Vyriausybė tad paskelbė 
“Baltąją knygą”, kurioje nurodo, 
kas iš to plano yra įvykdyta ir 
kas dar negalutinai įvykdyta.

Buvo numatytas 100 laivų lai
vynas. Per keletą mėnesių Ka
nada galėsianti tokį skaičių iš
siųsti į kautynes, jei reikėtų. Da
bar esą dar užsakyti ar užsako
mi 88 laivai. Iš numatytų 42 
RCAF eskadrilių jau esą 35, iš 
numatytos 115.000 kariuomenės 
esą 112.000. Per tuos 3 mt. esą 

lošta apie 7600 aviatorių, kai 
tetyta apmokyti 3000 per me-
Numatyta suorganizuoti 1

$545.360.000. Civilių apsaugos 
korpas buvo numatytas 33.000, 
yra 30.000. Iš uostų apsauga Ne
sutvarkyta tik Halifaxe (skelbia 
vyriausybė, kad rusų šnipai tu
rėtų mažiau vargo). Numatyti 
3 batalijonai parašiutininkų su
organizuoti, taip pat oro divizi
ja Europoje ir po brigadą Ko
rėjoje ir Europoje. Mobilizacijos 
atvejui taip pat pasiruošta, bet 
tai esanti paslaptis...

šių metų biudžete Kanados 
gynybos reikalams yra numaty
ta $1.908.000.000, Ly. mažiau kaip 
pernai. Tačiau taip pat kariš
kiems reikalams numatyta pa
imti $102.000.000 iš specialių fon
dų, iš kurių!padengiama išlaidos 
už kitiems kraštams siunčiamus 
ginklus. Tuo būdu ištikro krašto 
gamybos išlaidų numatyta $2.- 
010.000.000, kai pernai buvo $2.- 
000.795.000.

vauja organizacijos su savo vė
liavomis: kaip skautai, ateitinin
kai, katalikės moterys ir pavie
niai asmenys. Pamaldos įvyks po 
atviru dangumi seselių karmeli- 
čių sode — parke. Šv. mišias lai
kys JE vysk. dr. V. Brizgys, o pa
mokslą pasakys prel. Pr. Juras, 
žinomas kultūrininkas, didelis 
spaudos rėmėjas ir gerų knygų 
leidėjas. Pamaldų metu giedos 
jungtiniai Toronto šv. Jono Kr. 
ir Hamiltono Aušros Vartų para
pijų chorai šv. Liudviko mišias, 
diriguojami kun. B. Pacevičiaus.

Vienoje geriausių salių 3 vai. 
pp. bus iškilmingas posėdis. Čia 
kalbės prel. M. Krupavičius. Me
ninę dalį atliks “Varpo” choras, 
vadovaujamas muziko St. Gaile- 
vičiaus. Kor.

Dailės paroda
KLB Toronto apylinkės val

dyba rugsėjo 4-6 d.d. numato To
ronte surengti Kanados Lietuvių 
dienas. Jų programoje norima 
pirmą kartą Kanadoje suruošti 
lietuvių dailės parodą Toronte.

Šioje parodoje yra -kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai dailinin
kai gyveną Kanadoje.

Parodoje norima išstatyti ta
pybos, grafikos, skulptūros ir 
taikomojo meno eksponatus.

Dailininkai apie savo sutikimą 
dalyvauti parodoje yra prašomi 
pranešti laiškais iki birželio 6 d. 
Toronto apyL valdybos švietimo 
skyriui šiuo adresu: Iz. Matuse
vičiūtė, 46 Delaware Ave., To
ronto, Ont.

Atskirų kvietimų individua
liai nebus siunčiama.

Švietimo skyrius, gavęs suti
kimą, tuojau išsiuntinės daili- 
ninkapis tam tikrus formuliarus.

Toronto apyl. šviet. skyrius.

Išėjo “Kregždutės” II dalis
Ką tik išėjo iš spaudos A. Rin- 

kūno “Kregždutės” II dalis, skai
tymai, aplinkos ir tėvynės paži
nimas II, III ir IV skyriui.

Gaunama pas platintojus ir 
“Žiburių” Spaudos Bendrovėje. 
Kaina $2.75.

lenkų partijų vienybės deklara
cija buvo paruošta ir daugumos 
partijų pasirašyta, tačiau kai 
reikėjo iš to padaryti galutines 
išvadas, viskas užkliuvo. Vyriau
sybės pateiktųjų partijų apsivie- 
nijimo dokumentų prezidentas 
Zaleskis nepasirašė. Tada atsi
statydino Hryniewskio vyriau
sybė.- Prezidento kadencijos pa
baiga birželio mėnesio pradžioje 
artėja labai greitai, o išeities ne
matyti. ^rez. Zaleskis visdėlto 
-Va?gu - at
— 7 m. Jis jau senelis. Turbūt, 
bus rasta kokia nors išeitis pre
zidentu paskelbti gen. Sosnkows 
ki. Dabar pasiektojo susitarimo 
prezidentas nepasirašęs dėlto, 
kad kaikurie jo posakiai galį bū
ti, interpretuojami taip, kad 
prieštarautų konstitucijai.

Vienoj ruošia čekistus
Sovietų vyr. būstinėje Vieno

je, Wienernenstadt priemiesty, 
nesenai yyko lenkų, vengrų, če
kų ir rumunų saugumo karinin
kių kursai. Juosę dalyvavo po 20 
kšafininkū kiękvieno minėtų 
kraštų. Kuršų vadovu buvo so
vietų generolas Solodorovski, o 
vienu iš lektorių buvo čekoslo- 
vakų saugumo instruktorius Me- 
rinski. Kursų tikslas — suderinti 
saugumo organų veiklos meto
dus visuose kraštuose.

Šaukiasi pasauloi pagalbos
N. Chochlov, kuris buvo pa

siųsta į Vokietiją nužudyti rusų 
išeivių veikėją Okolovič, bet vie
toj tai atlikęs viską išpasakojo 
ja mpačiam ir amerikiečių sau
gumui, dabar Vašingtone liudijo 
senato vidaus saugumo pakomi
sijai, vadovaujamai sen. Jenner. 
Chochlov nupasakojo, kad tai 
buvęs jo trečias uždavinys žudy
ti. Pirmas buvęs įsakymas karo 
metu Minske nužudyti vokiečių 
Gudijos krašto komisarą. Tada 
jis prikalbėjęs po komisaro lova 
padėti bombą jam patarnavusią 
moterį. 1952 m. jį siuntę į Pary
žių užmušti vieno rusų veikėjo, 
bet jis atsisakęs. Dabar jis nc- 
vykdęs uždavinio pasitaręs su 
žmona. Jis ta proga apeliavo į 
visą pasaulį, kad susidomėtų jo 
žmonoszir vaiko likimu, kad jų 
bolševikai nenukankintų...

— Londonas. — Škotų presbi- 
terijonų bažnyčia pareiškė pro
testą, kam karalienė ir jos vyras 
Ccilone aplankė pagonišką šven
tyklą ir nusiavė kojas. Esą, tai 
buvo nusilenkimas stabui.

— Vašingtonas. — Etijopijos 
imperatorius Haile Selassie ge
gužės 27 d. atvyksta į JAV. Bir
želio pradžioje jis aplapkys Ka
nadą.

konferencijos tarpininkautojas 
Edcn savail galiui buvo nuskri
dęs į Angliją; ir ten tarėsi su 
Chufchilliu. Jp nuotaikos nesą 
optimistiškos ir buvęs apsvars
tytas klausimas, ką D. Britanija 
darytų, jei konferencija pairtų, 
kaip tai esą labai galima. Išviso 
britam" dabar konferencijos nu
trūkimo galimybės atrodą labai 
įtikimos. Buvo nuvykęs į Pary
žių? pasitarti ir Bidault. kuriam 
ypatingai ri

: karui Indokiri j e ar turės viena 
jį užbaigti.

Tol. Rytuose padėtis ištikiu jų 
gana kritiška. Komunistų masės 
Indokinijoje nuo Dien Bien Phu 
traukia Raudonosios upės delton 
pavojus gresia jau Hanoi. Pran
cūzai stengiasi jų traukimą su
kliudyti bombarduodami plentą. 
Dėl to sutrukdytas žadėtų per
duoti sužeistųjų. belaisvių gabe
nimas. Prancūzai buvo pateikę 
savo pasiūlymus dėl evakuavi- 
mo tvarkos,, bet susitarimo nepa
siekta ir sužeistųjų gabenimas 
faktiškai yra veik sustojęs, nors 
protarpiais helikopteriai po ke
letą atgabena. Prancūzų karinė 
vadovybė viešai skelbia, kad ne
gavusi paramos ji ten neatsilai
kys ir prancūzai turės iš deltos 
srities pasitraukti.

JAV nesikrato Prancūzijos 
prašomos paramos duoti, bet no
rėtų, kad viso to regiono apsau
ga nuo komunistų' būtų garan
tuota to regiono valstybių kari
nės sąjungos. Prancūzija sutin
ka eiti i tokią sąjungą ir be D. 
Britanijos. Pereitą trečiadienį 
spaudos konferencijoje prez. Ei- 
senhoweris pareiškė, kad JAV

eis prie tokios sąjungos vistiek 
ar D. Br. prisidės ar ne. ir pasi
džiaugė, kad Commontvealthas 
ten bus atstovaujamas N. Zelan
dijos su Australija, o sekančią 
dieną »N. Zelandjia paskelbė be 
D. Britanijos į Sąjungą neisianti, 
nes ji, esą, būtų neveiksminga. 
Tuo tarpu į tokią sąjungą yra 
sutikusios eiti Thailandas, Viet
nam, Laos, Cambodia ir gal su
tiks Filipinai bei Australija, kuri 
D. Br. spaudimui dar nepasida
vė. JAV Prancūzijai statančios 
dvi aiškias sąlygas, būtent, kad 
jeigu joms tektų įsikišti, tai vy
riausiu vadu turėsiąs būti pa
skirtas amerikietis, o Indokinijos 
valstybės turėsią būti paskelbtos 
visiškai suvereniškomis. Prancū
zai dėl to dar savo sprendimo 
nepaskelbė. D. Britanija įeiti į 
karinę sąjungą iš esmės taip pat 
nėra atsisakiusi, tik sako tą 
klausimą reikią atidėti ir išspręs 
ti tik tada, jei Ženevos konferen
cija neduotų vaisių. Planuojamo 
kariškių pasitarimo strategi
niams Tol. Rytų klausimams ap
svarstyti- D. Britanija taip pat 
nenori sieti su JAV siūloma kąr .

luitai? 
betgi pradėję linkti ^nuolaidas.

Čiang - Kai - Šėko štabo virši
ninkas pereitą penktadieni už- 
aliarmavo, kad kom. Kinija kau
pianti jėgas prieš Tachen salą 
(220 mylių į šiaurę nuo Formo- 
zcs) ir ruošiantis ją pulti. Va
šingtonas tas žinias patvirtina.

Europos įvykiai prieš Azijos 
komplikacijas yra nublukę. Čia 
Maskva stengiasi ardyti antiko
munistinį frontą bent skamban
čiu auksu. Prekybinių bei diplo- 
matnių ryšių su Maskva užsigei
dė net Vak. Vokietijos kaikurios 
grupės. Tuo tarpu Adenauęris 
vis ieško kelių nuraminti pran
cūzams, kad jie ratifikuotų EGB 
sutartį ir įgalintų Europos armi
jos kūrimą. Sakoma, kad jis su 
Prancūzijos vicepremjeru Teit- 
gen pagaliau radę bazę dery
boms dėl Saaro — pavesti jį 
tarptautinio komisaro administ
racijai.

Airijoje rinkimus laimėjo, koa
licija valdžiusi 1948-1951 m., bet 
De Valeros partiją su 64 atsto-. 
vais liko stambiausia parlamen
te. Vyriausybę sudaryti rūpina
si koalicijos vadas Costello.

GINKLAI AMERIKOS RAUDONIESIEMS
Amerikos kontinente yra vie

na į raudonumą palinkusi vals
tybė — Guatemala (tarpe Mek
sikos ir Hondūro). Ir paskutinė
je panamerikos konferencijoje ji 
daugiausia reiškėsi prieš JAV. 
Dabar Vašingtone paskelbta, kad 
į Guatemalos uostą Puerto Ba
rtos iš Stettino atplaukė laivas 
su ginklais.

Kam tie ginklai skiriami? 
Turbūt, ne laukų darbams.

Vašingtonas neskelbia, kieno 
gamybos tie ginklai, lygiai kaip 
nesako nieko ar imsis kokių 
priemonių tam sutrukdyti.

Kažin ar nesiruošia ir sovietai 
JAV pašonėje įsirengti savo ba
zes. Tik gal kitoniško pobūdžio 
— penktajai kolonai apginkluoti.

Yra įsidėmėtina, kad NYT 
skelbdamas šią žinią paminėjęs

Stettiną pridėjo: “Kuris nuo pa
starojo karo yra okupuotas Len
kų”. Vadinasi Oderio siena ne
laikoma Lenkijos vakarine sie
na.

Švedų firma, kuriai priklau
so krovinį vežęs laivas Alfhem, 
paskelbė, kad ten nebuvę ginklų. 
Švedijos užsienių r. min. organai 
galį tai patikrinti.

— Guatemala. :— Į Guatema
los uostą iš Štcttino švediškas 
laivas atvežė apie 2000 tonų 
ginklų. JAV laiko tai rimtu reiš
kiniu ir kviečia kitas šio rajono 
valstybes pasitarti, o Guatema
los laikraščiai atkirto, kad jie 
turį laisvą valią ginklų pirkti 
ten, kur nori ir kur gauna. Pa
galiau ir vyriausybė paskelbė, 
kad tai esąs normalus ginklų už
pirkimas. Ginklai esą čėkoslo- 
vakų. gamy bos.

IR KANADA PREKIAUJA SU SOVIETAIS
Kaip kitus pasaulio kraštus, 

taip ir Kanadą sovietai vilioja 
prekybos galimybėmis. Po am
basadoriaus pagarsėjusių pažadų 
daug ką pirkti, atvyko specia
lus prekybinis atstovas Lobačev, 
kuris pagaliau nupirko apie 8 
milijonus svarų konservuotos 
mėsos. Kokią kainą sovietai mo
ka, nežinoma. Spėjama, kad arti 
20 centų už svarą.

Šitos atsargos konservuotos

kiaulienos susidarė, kai 1951 m. 
dėl snukio - nagų epidemijoj JA 
V-bės buvo uždariusios sieną 
Kanados mėsai. Vyriausybė tas 
atsargas pardavė privačioms fir
moms po 17 centų svarą. Dabar 
sovietai, spėjama, sumokės už tą 
mėsą apie $1.500.000. Kadangi jie 
yra nupirkę dar už $1.678.000 
medžio, tai Kanados šių metų 
eksportas i Sovietų Sąjungą jau 
bus virš $3.000.000, jei daugiau

užsakymų ir nebūtų.

— Vašingtonas. — Korėjietis, 
kuris atskraidino amerikiečiams 
MIG-15lėktuvą ir tada sužinojo, 
kad už tai yra paskirta $100.000 
dovana, atvyko į JAV studijuoti. 
Pinigo studijoms, beabejo už
teks.

— Vašingtonas. — JAV laivy
no žiniomis sovietai dabar turį 
400 povandeninių laivų.
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Lietuvių būklė Vokietijoje
. Męs čia sotūs ir,apsirengę be

gyvendami, namais,. automobi
liais, šaldytuvais besirūpindami, 
atrodo, retai kada beprisimena
me Vokietijoj likusius ir mažai 
težinome, kaip jie ten gyvena.

• Vokietijoj likusių, Vok. Kr. 
bendruomenėje ,užsiregistrayu- 
sių, yra apie 7,800, Iš jų dalis dir
ba. darbo kuopose, maža dalis 
dirbą vokiškame ūkyje. Šie pra- 

i gyvenimo šaltinius turi.
Tačiau, apie 6.750 yra, kurie 

nei dirbti gąli nei išemigruoti; 
niekas jų dėl sveikatos ar šeimy
ninio stovio (našlė su vaikais) 
nebeįsileidžia. Tą grupę sudaro 

. 2.200 vaikų, 688 seneliai, 650 Tbc 
sergą, 288 invalidai, sergą įvai
riomis chroniškomis ligomis ir 
našlės su mažais vaikais. Tik ši
tie ir yra šelpiami lietuviškų 
šalpos organizacijų. Tiesa, jie 
gauna iš vokiečių valdžios pašal
pą: mėnesiui Vienam asmeniui 
apie 44 DM ($10.50), kitiems šei
mos nariams po 23 DM ($5.00), 
bet maximum 120 DM ($30), ne
žiūrint šeimos dydžio. Iš tų pi
nigų jie turi užsimokėti buto 
nuomą, kurą, šviesą ir dar turi 
likti maistui, rūbams, avallinei.

Aišku, kad iš tos šalpos pragy
venti negalima. Kaa suprasti, 
kaip galima gyventi, įsivaizduo- 

\ kim, kad mums viengungiui su 
T 0.5 dol. ar šeimai iš 4-6 asmenų 
su 30 dol. reikėtų vieną mėnesį 
pragyventi, nors kaikas (rieba
lai, cukrus, elektra) Kanadoje!

daug pigiau negu Vokietijoje.
Aišku, kad be mūsų pačių, iš

emigravusių leituvių žymios šal
pos jie gyventi negali. Tačiau ta 
mūsų šalpa nėra pakankama. To
dėl organizmo išsekimas ir pa
sėkoj to ligos nuolat plečiasi.

Kaip baisi Vokietijoj likusių 
tautiečių būklė galime suprasti 
iš to, pavyzdžiui: Augustdorf o 
stovykloje yra 110 lietuvių, iš jų 
34 džiovininkai, 7-chroniški ligo
niai, 9 invalidai, 65 vaikai, 4 se
neliai; Whenen stovykloje yra 
395, iš jų 65 džiovinnikai, 19 
chroniškų ligonių, 6 invalidai, 
132 vaikai, 6 seneliai. Toks maž
daug vaizdas visose stovyklose, 
k&rių mažai bėra, toks pat vaiz
das ir ne stovyklose gyvenančių 
lietuvių. Galite įsivaizduoti, ko
kios grumtynės su gyvenimu pas 
juos kasdien vyksta esant tokiai 
padėčiai ir visko trūkstant: mais 
to, pinigų ir sveikatos. ’•

Tad ar mes negalim jų sušel- 
pimui atsižadėti į metus kokids 
dėžės alaus, kokios bonkos ar- 
poros degtinės, maitinimo šei
mose kačių bei šunų ar kitokių 
malonumų, kad, vykstant dabar 
Kanadoje rinkliavai, kelis dole
rius paaukotume kenčiantiems 
didžiuliame* skurde tautiečiams. 
Net ir po 10 dol. jų sušelpimui 
paaukoję, mes dar nevargsime, o 
jiems būtų galima pasiųsti bent 
po svarą taukų, pinigų vaiku
čiams nupirkti pieno.

L. Tamošauskas.

Ne tik senieji, bet ir naujieji 
Amerikos lietuviai, kurių dau
gelis šiemet gaus JAV pilietybę, 
su dideliu susidomėjimu seka 
jau prasidėjusią Amerikos poli
tinių partijų kovą dėl 1955 Kon
greso. Kad jie geriau pažintų 
abi partijas mūsų bendradarbis 
Niujorke kreipėsi prašydamas 
pasikalbėjimo į abiejų partijų 
būstines Vašingtone. Pirmasis 
atsiliepė Tautinis Respublikonų 
Komitetas, pristatydamas Wil
liam Kvetkų iš Wilkes-Barre, 
Pa., kaip savo narį atstovaujantį 
Tautybių Komitete pabaltiečius.

Pirmiausia Almus norėjo išsi
aiškinti ar “amerikoniškoji par
tija” yra “ideologinė grupė” ar 
“politinė mašina”, kaip kitų yra 
tvirtinama. W. Kvetkas nesuti
ko nei su vienu iš šių apibrėži
mų—“Respublikonų partija yra 
politinė partija, kuri rūpinasi pi
liečių reikalais”.

Sekantis jo atsakymas buvo, 
jog “The Republican National 
Committee domisi pabaltiečių 
kilmės piliečiais ir nekartą tai 
yra įrodęs. Partija balsavo už 
įstatymą įgalinusį “išvietintųjų 
asmenų” atvykimą į šį kraštą... 
Respublikonai neabejojo, jog jie 
taps pirmos klasės Amerikos pi
liečiais”. .

Almui priminus, kad vienas 
amerikiečių lenkų, labai arti
mas demokratams, laikraštis 
neseniai išsireiškė, jog “respub
likonai gimusius piliečius visada 
laikė antros rūšies piliečiais”, 
p. Kvetkus užtikrino: “Jungtinė
se Valstybėse nėra klasinio pa
siskirstymo. Arba pats esi geras 
pilietis arba tau čia ne vieta. 
Mes neturime antros klasės, pi
liečių. Iš vis mes abejojame, kad 
demokratams artimi' sluogsniai 
būtų galėję šitaip išsireikšti”.

Tėvynė ir Amerikos , 
pilietybė '.
Užklaustas dėl ateivių “politi

nių ir kultūrinių ryšių sų tėvy
ne”, p. Kvetkus štai ką pąąakė: 
“Respublikonai tiki, jog. svetur 
gimę tampa geresniais piliečiais, 
jei jie plėtoja savitą kultūrinį 
palikimą, tačiau kaip JV pilie
čiai jie turėtų domėtis Amerikos 
politiniu gyvenimu”.

Alinus: “Taigi, Jūs -manote, 
kad tapę piliečiais jie turėtų įsi
jungti į amerikiečių bendruo
menę?”

P. Kvetkus: “Kartoju: ateiviai 
privalėtų puoselėti savitą kultū
rinį palikimą (heritage), tačiau 
suprantama, jog jie negali būti 
nariais užsienio .politinės organi
zacijos, jei jie prisiekę ištikimy
bę Amerikai. Aišku savaime,
mes manome jog jie priyalo įsi- !gas?”
jungti į Amerikos veiklą,-lygiai 
kąip mes tikime, jog jie turi 
puoselėti ir aktyviai prisidėti 
prie kultūrinio gyvenimų, į kurį 
jie yra įaugę ir jam išsiaųklėję”.

Tautybės ir JAV
užsienio politika
Pagal p. Kvetkų “Respubliko

nų partija tiki, jog užsienių po
litiką ir visa, kas susiję su. ja, 
vairuoja Valstybės Departamen
tas”. Užklaustas ar Respubliko
nų Komitetas, formuluodamas 
savo rinkiminę platformą, atsi
klausė nuomonės amerikiečių 
kilusių iš TSRS pavergtų tautų, 
jis pareiškė: “Taip”. P. Kvetkus j 
sutiko, jog šūkis “išlaisvinimas” 
iš tikro buvo sprendžiąptis veiks ■

kad ši rezoliucija būtų pateikta 
Kongreso dėmesiui. Respubliko
nų vadovai, prašant Amerikos 
Lietuvių veikėjams ir jų bičiu
liams pačioje partijoje, rezoliu
ciją parėmė. Ją palaikė ir demo
kratu vadai”.

Svarsto Amerikos 
pabaltiečių balsavimą
Almus: “Kaip Amerikos pa- 

baltiečiai buvo susiorganizavę 
praeityje?”

P. Kvetkus: Negirdėjome apie 
Amerikos pabaltiečių organiza
ciją buvusiuose rinkimuose, ta
čiau praėjusiuose rinkimuose 
veikė lietuviškos kilmės piliečių 
organizacija, pasidarbavusi res
publikonų labui”.

Almus: “Ar Jūsų Komitete 
galvojama jog Amerikos . pabal
tiečių balsavimas būtų reikšmin-

P. Kvetkus; . The Republican 
National Committee tori suda
riusi Patariamąjį komitetą, į ku
rį įeina daugelio Amerikos tau
tybių grupės, nes tikima, jog jų 
balsai bus reikšmingi 1954 m. 
balsavime. Patariamajame ko
mitete yra ir lietuvių atstovas”. 
Užklaustas, kaip lietuviai galėtų 
įrodyti savo prisirišimą juos pri
ėmusiam kraštui, p. Kvetkus 
pareiškė: “Pabaltijo kilmės se
nieji ir naujieji ateiviai galėtų 
aktyviai įsijungti į ateinančius 
rinkimus, įsiliedami į jiems ar
timos politinės, pratijoš veiklą, 
paveikdami savo artimuosius ir 
bendruomenę per savąją spaudą? 
Nei vienas neturėtų šiuosę rin-
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neturi nuomonės priešingumų? 
P. Kvetkas: “Mūsų kaip Ameri
kos piliečių, centrinės Europos 
ginčai nerūpina, juo labiau, jog 
yra žinoma, kad šiuos reikalus 
išspręs valstybininkai prie tai
kos stalo”.

Kitos p. Kvetkaus mintys
Baigdamas mums raštu su

teiktą interview, p. Kvetkas už
tikrino, jog “didžiuma lietuviš
kos kilmės piliečių visada buvo 
respublikonai, išskyrus paskuti
nius du dešimtmečius. Ir štai dėl 
ko: 1) senajai išeivijai įsipilieti- 
nus, jie balsavo už respubliko
nus vien dėl nemėgimo tūlos 
tautybės, su kuria jai dažniau
siai kartu teko gyventi ir kuri 
balsavo už demokratus. Velionis 
kun. Kaupas šio šimtmečio pra
džioje parašytoje knygoje duoda 
smulkesnes detales. 2) Demokrą- 
tų—partiją visuomet lydėjo'blogi 
laikai ir panika”. P. Kvetkas su
tiko, jog 1929 m. krizė ir Demo
kratų administracijos pastangos, 
daugelį paveikė pakeisti partijos 
eiles. Betgi, nemaža dalis Ame
rikos lietuvių, nežiūrint, kad kai 
kur demokratų žmonės prievar
ta vertė balsuoti už juos, pasiliko 
ištikimi respublikonams.

Eisenhoweris sugražino 
persivertėlius
P. Kvetkas sako, jog perbėgė

liai pasiliko demokratais iki res
publikonai savuoju kandidatu 
nominavo Eisenhowerj... Dau
gelis Amerikos lietuvių ir kitų 
tautybių piliečių grįžo atgal prie 
respublikonų.

“Tai buvo visuotinis reiški
nys”, pareiškė p. Kvetkas, baig
damas mūsų pasikalbėjimą, pro
testuojant prieš buvusių admi
nistracijų' -netikumą, ypatingai,

ypatingai, kad jos įgalino komu
nistų infiltraciją į mūsų vyriau
sybę ir nuolaidas jiems, kas pri
vedė prie visos eilės tautų pa
vergimo”. ,

SINGER
PERTAISYTOS

NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS 
SIUVIMO MAŠINOS

Garantija 
5-kiems metams

★ Naujo šviesa ★ Naujas dangtis
* Naujas motoras ★ Nauja kojinė

kontrolė 
Paskantbinkite, pademonst

ruosime Jūsų namuose veltui* 
WA. 1-5161 

IMPERIAL 
Sewing Machines Co. Ltd. 

289 College St. 
TORONTO, ONT- 

arba 
KITCHENER, ONT.

762 King St. E. Tel. 2-6853

REIKALAUJA NUTRAUKTI JAV-TSRS SANTYKIUS

Klausėjas, prisiminęs, jog 
Kongrese 4abai pajėgiai yra at
stovaujami Amerikos lenkai ir 
žydai, klausė ar Amerikos pa- 
baltiečiai gali tikėtis išsirinkti 
savą atstovą i Kapitelių.

P. Kvetkus: “Yra visa eilė žy-

džiais: “Mano partija žino, jog 
svetur gimusių piliečių daugu
ma balsavo už juos dėl platfor
moje siūlytos ryškesnės užsienių 
politikos... Demokratų užsienių 
politika nebuvo net nė “contain
ment”, bet sulaužytų pažadų. į , ... , ., . .
Pasaulis niekad nebūtų atsidū-l^ >r lenkų kilmes kongresme-

(Atitolta iš 1 psi.) 
relijoje, Lietuvoje, Armėnijoje 
ir Tadžikistane.

Einama prie TSRS-JAV 
santykių nutraukimo

- Apklausinėj ęs visų sluogsnių 
amerikiečius ir sekdamas besi
vystančias nuotaikas, Jūsų ben
dradarbis hiano*zj<^ Įtmerikos 

’ lietuviai turėtų visomis1- išgalė
mis paremti atstovo Kersteno ir 
sen. Jenner - McCarran rezoliu
cijas abiejuose rūmuose kongre
se. Jei Kersteno TSRS - JAV 
saįntykių nutraukimo rezoliuci
ją tepastebėjo, turbūt, ALTas 
“Naujienose”, tai sen. William 
Jęnpėr; respublikono iš Indianos 
ir Pat McCarran, demokrato iš 
Nęvados rezoliucija 20-čia eilu- 
čitį buvo visdėlto jau paminėta 
didžiojoje JAV spaudoje. Kaiku
rie mūsų savaitraščiai paskelbė, 
jog • rezoliucijoje reikalaujama 
išmesti TSRS iš JT. Tikrumoje 
gi siekiama iš pasaulio tautų 
bėndruomenės pašalinti Mask
vos tironus, tuomi susitiprinanl 
pavergtųjų viltis išsivaduoti.

Ši rezoliucija teturi sugesti- 
januojančios galios, kaip ir Paul 
Douglas neseniai priimtoji, ku
ria senatas pritarė Eisenhowe- 
rio vyriausybės kursui "Pabalti
jo valstybių atžvilgiu. Kad mes
ta mintis neblogai prigyja, .rodo 
sekmadienio televizijos, radijo ir 
spaudos žinios. Praėjusią savaitę 
sen. Jenner pakomisės posėdyje 
liudijęs profesorius Boldyreff iš 
Georgetown Universiteto gyrė 
šitokį siūlyjną, nurodydamas, jog 
tai ląbai susilpnintų bolševikų 
poziciją tiek TSRS, viduje, tiek 
užsienyje. Susidaro įspūdis, jog 
vyriausybei toks kursas patin
ka, nes ji galiausiai paskelbė do
kumentų rinkinį, įrodantį, jog 
sovietai vadovavo Korėjos puo
limui. Administracija buvo ne
mažiau patenkinta, kai liudyda
mas Jenner pakomisei MVD de
zertyras kapitonas Chochlov įro
dė, jog ilgametis TSRS ambasa
dorius Vašingtone Paniuškin 
tikrumoje buvo ne diplomatas, 
bet MVD atentatų specialistas ir 
vadovas, dabar Maskvos MVD 
užsienio žvalgybos šio skyriaus 
vedėjas!

Gi Kerstenas su savo komite
tu ruošiasi kelionei Europon, kur 
Mūnchene jau įsikūrė jo patarč
iai. Pats komitetas ten būsiąs 
birželio pradžioje. Komiteto ty
rinėjimo antras ir trečias tomas 
būsią išleisti jiems sugrįžus.

Lietuvybės išlaikymas 
hydroateminiam amžiuje 
Kaikurių mūsų laikraščių in

formacinis ir lietuviškumo lygis 
tiek menkas, o cenzūra taip 
griežta (nors Čikagos verslinin
kai visai čikągiškei spaudai da
lino “laisvos spaudos didvyrių” 
pasižymėjimus), kad jų reikšmė 
lietuvybės išlaikyme darosi vis 
ribotesnė. Tautiečiams išsiskla- 
'’ant po milžiniškus plotus ir 
knygos vaidmuo siaurėja. Todėl 
"era, jog suinteresuotos apmo
kamos ir neapmokamos mūsų 
įstaigos nesibaido moderniausių

priemonių. Štai Lietuvybės Iš
laikymo Komisija Niujorke nu
rodė reikalą paruošti patefono 
plokšteles, kuriose būtų įkalbėti 
lietuvių tautosakos, poezijos ir 
prozos dalykai. Ji taip gi siūlo 
steigti lietuvių radijo centrą (sa
kysim prie LAIC kuris^ kandidatūra.
Rinktų geresnių ra^Jjo programų 
fdeimančiukus, persiųstų juos vi
sam tinklui ir . kitaip koordinuo
tų lietuviškas radijo programas 
ir tt.

Lygiai prie VLIKo Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnybos ar PLB ga
lėtų būti įsteigtas filmų centras, 
kuris palyginus už visai nedide
lius pinigus galėtų reprodukuo
ti Motuzo ir kitus Lietuvos vaiz
dus šeštadieninėms mokykloms 
r ruoštų periodines PLB įvykių 
apžvalgas. Tam yra pakankamai 
aunes energijos ir darbą išma

nančių asmenų visur, bet-kliudo 
nūsų veiksniuose , sėdinčių kai- 
■:urių politikų 19 šimtmečio kon- 
aervatyviškumas ir trumpare
giškumas. Tarptautinių radijų 
reikšmė šioj byloj ypač būtų 
.svarbi į pasaulio' nuošalesnes 
vietoves nublokštų tautiečių lie
tuviškajai informacijai. Beje, dėl 
šitokios filminės lietuvybės kro
nikos ruošimo iš tūlo mūsų 
veiksnio buvo šitaip kompetetin- 
gai atsiliepta: “Tie Jūsų suma
nymai teoretiškai atrodo labai 
geri, tačiau .jų įgyvendinimas 
veik neįmanomas”. Atrodo, jog 
panašiai galvoja ir LOKo egze- 
kutyvas entuziastiškai įgaliotas 
rengti lietuvių festivalį Vašing
tone.

Netinkamas informacijos 
personalas 

pasirodo nėra vien lietuviška 
problema. Praėjusią savaitę Niu
jorke įvykusioje vienoje konfe
rencijoje nusiskųsta, jog “per 
daug netikusių tam darbui” žmo
nių tapo “žurnalistais” ir kai
kurie iš jų sugebėjo įmanevruoti 
į svarbius postus. Taip pat yra 
ir pas mus. Gražiausi projektai 
ir planai lietuviškai informaci
jai pagerinti eis veltui, iki prie 
darbo neprieis tinkami asmenys. 
Nors “T2” buvo sąmoningai iš
jungti iš Veiksnių konferenci
jos dalyvių suėjimų Niujorke, 
(p. Br., kuriam kvietimai buvo 
pavesti, mūsų žiniomis, pakvietė 
ir jokio laikraščio neatstovau
jančius žurnalistus, bet “T2” at
stovas nebuvo pakviestas. At
seit, “vaduojam ir išsivaduo- 
;am”! Red.), teko tačiau patirti, 
jog mūsų laikraštyje keliamos 
:ie tu vybės problemos nebuvo 
malonios kaikuriems ponams. 
Veiksniai buvo užsiminę apie in- 
fcriųacijos “kurijozus” (žiūr. “T 
2” Nr. 18), vėl buvo “susitarta”, 
kad bus leidžiamos studijos Lie- 
uvos sienų klausimais, kad “Li

thuanian Bulletin” bus leidžia
mas “dažniau” rotatoriumi ir tt 
r tt., gi VLIKas Įeisiąs vokiš

ką, prancūzišką ir ispanišką in
formaciją. Buvo atkreiptas netgi “Henrikas Rabinavičius”. Ir sa- 
dėmesys radijams, pasižadant 
intensyvinti radijo karą prieš 
sovietus. Nurodyta, jog greitu

laiku lietuviškai prabilsiąs bai
giamas montuoti Madrido galin
gas radijo siųstuvas ir ten būsią 
pasiųsti du liętuviai. Jų atrinki
mo būdas'Niujorke buvo visaip 
spėliojamas. Esą, svarstoma net 
žinomo žurnalisto Petro Babicko

Veiksnių ^konfe
rencijos-' metu infbrtnacijės spe
cialistai patyrė, jog Amerikos, 
žurnalistams siųstoji telegrama 
prašant aplankyti Pabaltijį nie
kad nebuvusi jiems įteikta, nes 
buvusi pasiųsta paprasčiausiu. 
telegrafu... tiesiai į MVD!

Lietuvos menas
tebegarsėjo Niujorke,

kai praėjusią savaitę buvo atida
rytos dviejų Lietuvoje gimusių 
menininkų parodos. Vienas iš jų 
buvo 63 metų Jacques Lipchitz, 
žydų kilmės, pasaulinio masto 
moderniosios skulptūros geni
jus, kuris susikvietęs atidary- 
man lietuvius menininkus, jiems 
pareiškė, kad “jei ne Lietuva, 
šios parodos šiandien nebūtų”. 
Taip pat ir NYTimes meno kri
tikui jis pabrėžė, jog esąs “lie
tuvis”, o tos taip ir parašė. Pa
rodą suruošė Niujorko Modern 
naus Meno Muziejus, išstatyda- 
mas 120 skulptūrų. Netoliese V. 
K. Jonyno parodos, tik West 

.side, gražioje jaukioje John 
Meyers galerijoje, praėjusią sa
vaitę buvo išstatytas Adomas 
Galdikas—jo lietuviško genijaus 
siela ir jos spalvų muzika. Prie 
šios parodos suruošimo daug pri
sidėjo kitas Lietuvoje gimęs me
nininkas Ar. Blatas. Nerizikuo
jant aptarti savito Galdiko me
no, ‘paliekant tai šios savaitės 
N Y didžiajai spaudai, tektų pa
minėti, jog Jonynas ir Galdikas 
buvo visai palankiai aptarti rim
tame meno žurnale “Art Digest” 
(gegužės 15).

Atidaroma ir jauniausios lie
tuvių generacijos atstovo Albino 
Bielskio tapybos paroda — Pick
wood galerijoje, 578 - 3rd Avė. 
Vyks gegužės 24 — birželio 4 d.

Lietuvos žydai lietuviškesni 
už lietuvius
Lietuviškai spaudai mirgant 

pavyzdžiais, kaip greit nutautė
jo ar nutausta “tokios puikios 
tautos vaikai” — lietuviai, ste
bina Lietuvos žydų lietuvišku
mas, dėl ko Jūsų bendradarbis 
nekartą prašė juos įjungti į mū
sų kultūrinį ir politinį gyveni
mą. Iki pastarųjų laikų Niujor
ke veikė .Lietuvos Žydų Sąjun
ga, kurios nariai kalbėdavo tar
pusavyje lietuviškai. Sakoma ji 
išnykusi suvažiavus 1940 - 1947 
m. perijodą pergyvenusiems Lie
tuvos žydų šimtams. Dar vienas 
pavyzdys: New England Mutual 
Life Insurance Co. or Boston tū
loje angliškoje amerikiečiams 
skiriamoje brošiūroje randamos 
įgaliotinių NY pavardės. Greta 
pusiau .suamerikonintos žymaus 
jauno lietuvio daktaro - visuo
menininko pavardės skaitome:

ręs dabartinėje padėtyje, jei At
lanto Charta nebūtų buvus pa
brukta ... '

Respublikonų, parti jos- užsie
nių politiką ypač, prėz/ Eisen- 
howerio, yra pastovi ir tikra 
(firmness and sincerity) dėl .pa
vergtų tautų- Išlaisvinimo”. P. 
•Kvetkūs pattęįŠRno, jog “Lietų-, 
viškos kilmės amerikiečiai res
publikonai prisidėjo prie Res
publikonų partijos dabartinės 
užsienių politikos apibrėžimo”.

Abi partijos rėmė 
tyrinėjimus
Atsakydamas į tolimesnius 

klausimus, p. Kvetkus nurodė, 
jog tiek Katyno skerdynių, tiek 
Pabaltijo užgrobimo tyrinėjimas 
J V Kongrese buvo remtas abie
jų partijų: “Apie Katyną JV 
tautai buvo paruoštas raportas. 
Reikalas nėra užbaigtas, bet šiuo 
metu nieko daugiau; nėra gali
ma atsiekti. Pabaltijo Užgrobk 
mo rezoliuciją pravedė kongres
menas Charles Kersten, prašant 
Am. Lietuvių Tarybai. Preziden-. 
tas Eisenhoweris sugestionavo,

nų. atstovaujančių kongresinius 
rajonus, nes juos'išsirinko patys 
piliečiai dėl jų politinių sugebė
jimų. Nieks negalėtų prižadėti 
Amerikos pabaltiečiams ar ku
riai kitai grupei leisti išsirinkti 
įų kongresmeną, nes Kongreso 
narys atstovauja Amerikos pi- 
liečius ir Amerikos politiką. Ta
čiau, kiekvienas- pabaltiečių kil
mės amerikietis gali tikėtis būt 
išrinktas Kongresan, jei jis iškils 
savo išsilavinimu ir vadovo pri
valumais ir turės pakankamai 
balsuotojų, kurie viršys savo 
balsais jo oponentą. Jei kuriam 
kongresiniame rajone gyvena 
kurios nors tautybės piliečių 
dauguma, aišku, jų pasirinkimas 
yra lemiantis. This is the Ame
rican way”/ •

Vilniaus byla nerūpina
Neseniai Amerikos lenkai 

spaudė savuosius kongresmenus, 
kad jie išreikalautų Jaltos susi
tarimo atšaukimą’,' kuriuo Vil
nius buvo pripažintas lietuvių 
sostine.. P. Kvetkas buvo netie
sioginiai užklaustas: “Ar respub
likonai lenkai ir lietuviai dėlto

KA ATNEŠĖ PETROVAS?

kykit, kas gali jiems uždrausti 
mylėti Lietuvą ir vadintis lietu
viais?

Ką Australijos valdžia sužino
jo apie bolševikų šnipinėjimą iš 
Petrovo, dėl kurio kilo tiek daug 
trukšmo, vis dar . neskelbiamą, 
Beabejo, greit ir nebus paskelb
ta. O tuo tarpu net nežinoma, 
kur dabar Petrovas yra. Mažai 
kas žino ir kaip jis atrodo. Laik
raščiai' perspėti jo atvaizdo, ne
skelbti. Galimas dalykas, .kad jis 
bus taip nugramsdintas į. neži
nią, kaip Kanadoje Guzenko. 
Tik jo žmona gali būti lengviau 
atpažinta, nes jos nuotraukas 
laikraščiuose matė visas pasau
lis. Šiaip sovietų ąmbdšados tar
nautojuszfiazkb kas pažino, nes- 
jie gyveno visiškai užsidarę, vi-, 
sai savame pasauly. Jų vaikai 
mekėsi specialioje mokykloje 
ambasadoje. Sekmadieniais jie 
išvykdavo į kraštą, pamedžioti, 
žvejoti ar šiaip laukuose pabūti, 
bet visuomet tik savose kompa
nijose ir niekad po vieną šeimą 
— visad po dvi ar kelias šeimas. 
Jei kur nuklydusį vaiką kas 
bandydavo užkalbinti, jie atsa
kydavo, kad jiems kalbėtis su 
svetimais uždrausta.

Petrovas perdavęs kelis čemo
danus dokumentų, kuriuos da
bar jis su pristatytais vertėjais 
australais ir specialiai atvyku- 
šiais anglais verčia į anglų kal
bą. Sakoma, kad jau paaiškėję, 
jog sovietų šnipinėjimo tinklan 
buvę įtraukti kaikurie profsą
jungų veikėjai, nemažai valdi
ninkų ir net svetimų valstybių 
diplomatų, svetimų atstovybių 
tarnautojų. Kai tai būsią ■ ati
dengta, būsianti didelė sensaci
ja. Spauda rašo, jog esą duome
nų spėti, kad sovietų šnipai rin
ko žinias apie 5 Australijos ir D. 
Britanijos bendrus projektus bei 
įmones. Tai esą Salisbury, prie 
Adelaide, vairuojamųjų raketų 
gamybos įmonės; tų pačių rake

tų bandymo 1'500 mylių dykuma 
prie Wpomera; atominių ginklų 
bandymų vieta, 350 mylių į šiau
rės vakarus nuo Woomera, kur 
buvo susprogdintos britų atom, 
bombos; garsą pralenkenčių lėk
tuvų statyklos' Salisbury ir pa
galiau uranijaus kasyklos Rum 
Jungle bei Radium Hill šiaurė
je. Ką ią.šių sovietai yra išvogę, 
turės paaiškėti iš Petrovo atneš
tų dokumentų,

: Gegužės 29 d. Australijoje 
vyks rinkimai.. Ęetrovo. .pabėgi
mas ir ypačųelė^įrrfas soviptų 
agentams išvežti jo žmonos’ da
bartinę vyriausybę taip išpopu
liarinęs, jog manoma, kad jai 
laimėjimas tikrai garantuotas.

— Canbera. — Petrovus ap- 
klausinėjusios valdinės komisi
jos pirmininkas pranešė, kad. 
Australijoje yra buvę 6 rusai 
šnipai — visų viršininkas pats 
Petrovas, saugumo pulkininkas, 
jo žmona — kapitonas, ambasa
dos II sekretorius Kislitsin — 
pulk. Įeit., korespondentas An
tonov — majoras, ambasados at
tache Platkais ir tūlas Kovalen
ko. Be to, jiems padėję dar du at
tache — prekybos E. Kovalier ir 
spaudos Chasikovetz. Visi jie, 
net Antonov, kuris neturėjo dip
lomatinio paso, iš Australijos iš
vyko. Vyriausybė nenorėjo ir 
Antonovo sulaikyti, kad neap
sunkintų išvykimo savos atsto- ’ 
vybės tarnautojų iš Maskvos.

Pagal Petrovo atneštus doku
mentus, jų informacijos buvo 
gaunamos net iš dviejų paila- 
mentarų. Pagrindinis jų tikslas 
išaiškinti JAV ir D. Britanijos 
politiką Australijoje. Jįe ypač 
rinkę kaikurių asmenų asmeniš
ko gyvenimo žinias ir tai skan- 
dališko pobūdžio. Matyt, kad 
progai pasitaikius galėtų juos 
paspausti grasindami paskelbsią.

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Parduodam 
ir perkami 
tik gerus 
namus!

1000 NAMŲ

Namai visuose miesto rajonuose, ūkiai, sklypai statybai, 
įvairūs bizniai, vasarvietės.

J. R. SIMANAVIČIUS .
. Įstaigos telef. HU. 1-1166 - - Namų telef. OL. 1274

JOSEF STRUNG Real Estate
2181 YONGE STREET; TORONTO - Tel. HU. 1-1166.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS Vi MARGIS- vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
- ■ z. '

Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste! 
VELTUI. Taip pat- turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

A. MORKIS
REAL ESTATE

1077 BLOOR ST. West (prie Dufferin). Tel. OL. 8459

$3.000 jmokėti, Bloor - Runnemyde, 6 komb., grynų plytų, alyva šilddmos. Vi
sa kaina $13.500. . .

$5.000 įmokėti, St. Clair Dufferin, 6- komb., mūrinis, atskiras narnos, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Visa kaina $16.500.

—Ū

Dar he vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

EAST -WEST VERTIMŲ BIURAS 
L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA

Notaro patvirtinti įvairių dokumehtĄ v^rtimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais sjisirašinėjiniai atliekami pigiai ir skubiai.

Biuro adresas: 1663 Bloor St W. (TTC stotis -L Inčliati Rd.)
Tel. OL. 4251 arba BE. 1-4872

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
♦ Z

V. ir S. AUŠROTAI
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KLB apylinkių tarybų sudarymo taisyklės
Ieškojimas naujų, patobulintų, 

kelių mūsų Bendruomenės orga
nizaciniame gyvenime yra svei
kintinas. Tačiau prieš išleidžiant 
“į dienos šviesą” kiekvieną nau
ją projektą Krašto V-bai tektų 
pirmiausia pačiai nuodugniai ap
svarstyti* kiekvieną jo paragrafą, 
ydant jis jau pačioje pradžioje 
nesusilauktų taip griežtos kriti
kos, kokios susilaukė KLB ap. 
Tarybų sudarymo taisyklės iš 
dyiejų, kaip tik jų liečiamų ko
lonijų-— Toronto ir Hamiltono 
apylinkių.

Be abejo, Krašto V-ba, pro
jektuodama šias naujas taisyk
les, ieškojo būdo, kaip tose trijo
se didžiausiose lietuvių susibū
rimo vietovėse — Montrealy, 
Hamiltone, Toronte — nesant 
galimybės ’sušaukti visuotinius 
susirinkimus (o kad ir esant, ta
čiau pav. dalyvaujant 3000. toks 
susirinkimas užsitęstų 8-10 vai.) 
kuo daugiausiai įtraukiant tau
tiečius į mūsų Bendruomenės 
organizacinį gyvenimą, supažin
dinant vietos lietuvius su koloni
jos svarbiausiais reikalais, išgirs- 
tant jų nuomonę, nes “vox popu
li, vok dei”.

Nesant tos galimybės — pilnų 
visuotinių susirinkimų sušauki
mui, KV ir ėmėsi naujovės,'tai 
KLB ap. Tarybų sudarymo. Bet 
kaip jau pradžioje minėjau, šios 
naujos taisyklės turi tokių dide
lių minusų, kad jas iš anksto ten
ka atmesti (net ir nesvarstant 
Kr. Tarybos sesijoje!), atmesti 
be jokių kompromisų!

Tik pažiūrėkime. Tarybų su
darymui reikalinga 30-40 asme
nų (žiūrint kolonijos dydžio) 
plius dar organizacijų atstovai. 
Viso susidarys apie 60-70 asme
nų “seimas”. Na ir štai tau! Šian
dien, kada į esamas KLB apylin
kių valdybas sunku yra surasti 
10 asmenų, ką bekalbėti apie są
rašo sudarymą iš 30-40 žmonių. 
Be to, jų skaičius turėtų būti dar 
didesnis, paliekant vietos kandi
datams. Juk negalima išstatyti 
reikalingą skaičių “tarybininkų” 
(ir pats žodis “Taryba” nelabai 
tinkamas), kadangi tas jau per 
daug primintų bolševistinę san
tvarką: kiek išstatyta, tiek iš
rinkta. Tokiu būdu, su kandida
tais gaunasi maždaug apvalus 50 

. žmonių skaičius. Įvyksta balsa
vimas. Lapelių suskaitoma... 
150-200. Kaįp atrbdd?*AtsėftT bal
savo tie patys 50 kandidatų, na 
ir dar koks 150 asmenų.

Toliau — organizacijos. Kurias 
organizacijas laikyti “tikromis”, 
kurias ne: socialdemokratai, at
eitininkai, kūrėjai - savanoriai ir 
t.t. Tvarkoje! ŠF, TF, Tautinių 
šokių grupė ir pan? Tur būt, 
ne?! $10 mokestis čia visiškai 
turi būti neimamas domėn.

Bet prisiminkime antrą atve
jį, kada Torontas, Montrealis ir 
Hamiltonas sudarys po 50-60 
kandidatų sąrašus, ir balsuos 1-2 
tūkstanč. asmenų. Žmogus pa
galvos,— ką gi, 2-3 kartus posė
džiauti (kaip ir numato 7 straips
nis), tai nieko baisaus. Bet... ir 
čia yra tas “bet”. Iš tos pačios 
tarybos teks juk rinkti apylin
kės valdybą. O Tarybos atsto
vas, eidamas į pirmąjį posėdį, 
gal būt, kaip tik turės galvoje, 
kad jis jokiu būdu neis į apylin
kės valdybą, kadangi jis sutiko 
kandidatuoti su ta intencija, kad 

. posėdžiaus 2-3 kartus metuose, 
M jo gyvenimo aplinkybės, gal 
būt, pilnai leidžia. Tačiau valdy
ba turi būti sudaryta. Ir prasidės 
kandidatų statymas, braukymas 
ir pan. Po ilgų derybų (volens 
nolens) išrenkama apylinkės 
valdyba. Atsikvepia dalis Tary
bos narių, galvas nulenkia, su 
lygiomis teisėmis atėję į posėdį 
tie Tarybos atstovai, kuriems 
teks traukti apylinkės darbo me
tų vežimą. Iš vieno organo išau
go du, iš 30 asmenų grupės susi
darė patricijai ir plebėjai. Ir ne
manau, kad tokiu keliu išrinkto
ji* ap. valdyba būtų labai nau
dinga.

Visai kitas reikalas, kada eina
ma tiesiog (dabartinė tvarka) 
apyl. valdybų rinkime. Kiekvie
nas narys jau iš anksto einji su 
ta pačia mintimi, kad teks ne 
tik posėdžiauti, protokolus para
šyti, bet ir konkretų darbą dirb-

ti, dažnai tiesiai į naktinę darbo 
pamainą nuvažiuoti, nuėmus 
švarką paprakaituoti sceną pa
ruošiant, dekoracijas pastatant, 
salę išvalant ir t.t. Prisiminiau 
šiandien Lietuvių Dieną Hamil
tone ir jos .šeštadienio pobūvį, 
kada vienas sargas negalėjo su
tvarkyti salės, apylinkės valdy
bos’ nariai, dirbdami nuo 1 vai. 
nakties iki 8 vai. ryto, ją sutvar
kė, sustatėt sekmadienio koncer
tui virš 1200 kėdžių, išnešiojo 
stalus ir t.t. Tiesa, juk galima 
buvo pasamdyti darbininkus, su
mokant keliasdešimt dolerių. 
Bet štai čia ir atsiranda tas są
žiningumas, pareigos jausmo su
pratimas: už tuos .pinigus galima 
vaikams nupirkti lietuviškų 
knygų, paaukoti ŠF, TF, ar ki
tiems tautiniams reikalams.

Mano manymu, tenka dar pa
likti bent 3-4 m. dabartinę apy
linkių valdybų rinkiminę. tvar
ką. Tegul mūsų KLB įgyja įsise
nėjimo teisių”, nusistovi kiek.

Gal kiek rimčiau tektų pagal
voti ties tuo paragrafu, kur sa
koma apie apyl. valdybos rinki
mus vieneriems metams. Ar ne
vertėtų jį ištaisyti, prailginant 
iki dviejų metų, padidinant na
rių skaičių iki 10-12 asmenų. 
Kol naujai išrinktoji valdyba su
daro darbo veiklos planą, kol ji 
įeina į darbo vėžes, žiūrėk, jau 
ir prabėgo 3-4 mėnesiai. Atme
tus vasaros laiką (gegužinės),- 
darbui palieka labai trumpas 
laikotarpis. O dar neduok Dieve, 
kada į naująją valdybą nepaten
ka nei vienas “senas vilkas” —

praėjusių metų narys, ar jau da
lyvavęs anksčiau. Nežinai nuo 
ko pradėti: salės (minėjimams, 
koncertams) užsakytos kitų 
prieš pusę metų, neturi jokių ry
šių, jokios pažinties su kanadie
čiais, ar aųgštais valdžios pa
reigūnais. Ir nors būsi su geriau
siais darbo norais, tačiau minė
toms aplinkybėms neleidžiant, 
darbo vaisiai bus labai ir labai 
maži.

Tad skaitlingose apylinkėse, 
(Torontas, Montrealis, Hamilto
nas) negalint sušaukti visuoti
nių susirinkimų, neturint progos 
bendro darbo planą apsvarstyti, 
tektų gal geriau kreiptis į spau
dą, atliekant tai metų ketvirčiais 
ar pusmečiui ir dar geriau; daž- 
miau šaukiant posėdžius ap. vald. 
su visų organizacijų atstovais. 
Šis paskutinysis kelias, yra jau 
seniai praktikuojamas Hamilto
ne ir reik pasakyti, duodąs gražų 
bendradarbiavimą ir gražius 
darbo vaisius. Taip pat, ap. val
dybos posėdžiai, jų svarbesni nu
tarimai turėtų rasti vietos ir 
kronikos žiniose.

Ir dar viena. Ateities (tikriau 
tariant, šį rudenį) KV sąstate 
malonu būtų matyti ir didesnių 
apylinkių valdybų narius, kurie 
praktiškai atlieka visą kultūrinį 
ir tautinį kolonijos darbą. Esant 
dviems ar trims tokiems atsto
vams, reik tikėtis, kad daug kas 
būtų KV posėdžiuose išsiaiškin
ta, kaip pav. ir dabartinės KLB 
ap. Tarybų taisyklės, į kurias 
tenka žiūrėti labai pesimistiškai.

» K. Baronas.

Lauktina šiokio tokio ūkinio
Paskutinių 7 mėn. bėgy pasi

reiškęs ūkinis atoslūgis (pav. ba
landžio vidury JAV gamybos 
kritimas buvo lygus 11%), daug 
ką, ypač iš dirbančiųjų,, palietė. 
Jis kelia susirūpinimo ir toliau. 
Daug žmonių, ne iš jų kaltės,.yra 
nustoję darbo, maža dalis bet gi 
po senovei išliko nepaliesti ir 
nesupranta kad ne jo nuopelnas, 
o darbdavio, kaip išsisaugoti- 
ekonominio “vidurių paleidimo”- 
ir iš to kylančių nemalonių pa-, 
sėkmių?-

Daug kam įdomu būtų žinoti, 
kaip dalykai gali nukrypti to
liau, atseit, ar laimė gali vėl nu- 
>išypsoti, . nepriklausomai nuo

šuolių nelaukiama. Kainos bus, 
maždaug tos pačios, bet prasidės 
bendras, smulkus pagyvėjimas.

Žiemą — vėl gera, bet kiek 
didesnis atsigavimas pasireikš 
1955 m. pavasarį. Bumo (ekono
minio žydėjimo) a la 1952-53 ne- 
lauktina, nors ir šį periodą eko
nomistai galės dar vadinti “ge
rais laikais” (ty. 1955 m.)

Plieno pramonė — dabar pa^, 
čioje apačioje. Šiokio tokio posū
kio galima laukti tik apie rugsė
jo •mėnesį.

Automobilių pramonėj — ne
didelis kritimas (apie 10% ) ant
rame 1954 m. pusmetyj. Namų 
statyba: “Bumas” bei naujų na
mų pastatymas — tęsis toliau/ 
dėl to namų kainos krinta ir dar 
kris (ypač naujų); Norintiems 
tokius namus pirkti, patartina 
tik palaukti, jokiu būdu nesisku- 
bėti.

Tekstilė, imtinai rūbų siuvyk
los, dabar smarkiai paliesta, dau
gely šakų. Posūkio telauktina 
artėjant į rudenį, kai krautuvės 
bus priverstos vėl pripildyti len
tynas. Televizijos aparatų gamy
bos kilimas mažne jau ranka pa
siekiamas, atsargos mažos, o pa
klausa auganti. Spalvota televi
zija lauktina pasirodant prieš 
Kalėdas. Jos išeis apie 100.000, 
žemiausia kaina apie $1000 už 
aparatą.

Bendrai, smulkioji prekyba 
jau pradeda atsigauti po kovo 
mėn. -kuris ypač buvęs blogas. 
Didesnio pagyvėjimo lauktina 
šių 1954 m. rudenį. ,Biznieriai 
įsitikinę, kad tuo būdu JAV pra
monėje karo gamyb. išjungimas 
į taikos meto pramonę greičiau
siai pasiseks be didesnių sukrėti
mų ir — be depresijos.

Kai dėl Kanados ūkio, kuris 
didele dalimi priklauso nuo Ame 
rikos biznio ir jautriai atsiliepia 
jo gerėjimui ar blogėjimui, ryš
kios prognozės (ateities prana
šavimo) šiuo metu dar negalima 
nustatyti. Neproporcinga imigra

mūsų pastangų, kurios masinio 
ir vis didėjančio nedarbo- metu, 
vargu ar galėtų būti labai reikš
mingos? Ne vienam nuo to pri
klausys nebaigto išmokėti namu
ko, ar biznelio, nuosavybės klau
simas, ar netekimas investuotų 
su taupų (rriat, pardavimo kaina, 
pakliuvus į varžytines, kaipo tai
syklė, niekuomet neprilygsta 
įmokėtajai). Pasak Vašingtone, 
JAV, leidžiamo, kaip visada ge
rai informuoto “US News & 
World Report” reikėtų tvirtai ti
kėtis, kad šis ūkinis atoslūgis, 
kurį dabar turime — nebus nei 
ilgas, nei gilus. Tačiau nereikia 
suprasti, kad tai turi būti taiko
ma visur, visiems ir prie visokių 
sąlygų vienodai. Atskiri darbo 
ieškotojai, kaip praktikoje visi 
matome, prilygsta greitojo trau
kinio keleviui, kuris atskuba į 
stotį įsitikinęs, kad jam vienarų 
važiuoti vietos atsiras, bet kokiu 
atveju ir užmiršta, kad galvojan
čių “tik man vienam” dar šimtais 
knibžda pilnos pakelės ir turės 
net keli traukiniai praeiti, pri
kimšti kaip su kūju, jei laimė — 
nenusišypsos kitaip.

Cituojant laikraštį, vasarą nie
ko ypatinga nežadanti, maždaug 
šių dienų lygio, mažas posūkis 
geryn apie rugsėjo mėnesį. Ru
duo neš su savim lėtą, laipsnišką 
gerėjimą, tačiau jokių smarkių' cija, laivininkystės bendrovių

KOMUNISTINIS JAUNIMAS
Vokiečių laikraštis ”Ost-West- 

Kurier” rašo, kaip dabar atrodo 
sovietinis jaunimas, kuriuo jau 
susirūpino ir patys sovietai. Pas
kutinis kom. jaunimo kongresas, 
posėdžiavęs Maskvoje, konstata
vo, kad suvalstybintasis kom. 
jaunimas neteko reikalingo bol
ševikams kontakto su masėmis 
ir savo tarpe. Laikraštis šį ba
lansą po tiekos metų pastangų

REIKALINGAS
NUOSAVYBIŲ PARDAVĖJAS.

•i
Mūsų vakarų Toronto įstaigai reikalingas 
nuosavybių pardavėjas. Privalo turėti 
naujo modelio automobilį. Patyrimas ne> 

f svarbu.

MENARY & SON, Realtors
. 431 RONCESVALLES AVE.
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komunistinę dvasią įkvėpti jau
najai kartai, į kurią buvo sudė
ta tiek vilčių, laiko ypatingai 
reikšmingu ir šiurpių. Kas bol
ševikiniam jaunimui daugiausia 
prikišama? Primoje eilėje ne
drausmingumas, paskum pamė
gimas visokių “buržuazinių pa
pročių”, kai£ “Bikini” ir kit. Vi
sa tai bolševikai stengiasi api
bendrinti vienu bendru “ameri- 
koninio stiliaus gyvenimo pamė
gimu*’. Ta proga tenka pridurti, 
kad ir lenkų jaunimo kongresas 
Varšuvoje taip pat skundėsi 
“chuliganizmo tarp jaunimo 
plitimu”, kuris “turįs amerikie
tišką pobūdį”. Jaunimas, o kas 
svarbiausia — net komunistinis, 
norįs gerai gyventi, lėbauti, gir
tauti, lošti kortomis, kol galiau
siai toks “uliavojimas” baigiasi 
kartuvių atomazga. Čekų jauni
mo laikraštis “Mlada Frontą” ir 
profesinių sąjungų organas 
“Prace” piktinasi, kad jaunimas 
Čekijoje norįs tapti “swing
boys” tipais ir.savo vardus “ame- 
rikietina" neleistinomis san
trumpomis — Antoni į Tony ir 
p. Tai esanti aiški kriminalinių 
romanų “prisiskaitėliškumo” ap
raiška ...

MUENCHENO LIETUVIAI
Mūncheno lietuvių bendruo

menė nėra didelė — 270 narių. 
.Gyvena jie plačiai išsisklaidę po 
Bavarijos sostinę ir jos apylin
kes. Kiek daugiau lietuvių yra 
susitelkę Ludwigsfeldo prie
miestyje, kur įvarių tautybių 
dipukams buvo pastatyta kelio
lika augštų mūrinių namų. Kiek 
atokiau nuo jų randasi dar seni 
barakai, kur anksčiau gyveno 
netoli esąnčio BMW fabriko dar
bininkai. Vienas iš tų barakų yra 
paverstas restoranu, kurio di
džioji salė tinka susirinkimams.

Toks čia ir tikimas: nėra salė
je nei scenos. Tik tiek, kad plo
nos barako sienos apgina nuo 
vėjo, o stogas apsaugo nuo lie
taus. Be to, salėje yra pakanka
mai kėdžių ir senas senas piani
nas, kurio dalis stygų išduoda 
dar teisingą toną ...

Štai šioje salėje gegužės 2 d. 
įvyko Motinos Dienos minėji
mas. Susirinko apie 80 senų ir 
jaunų lietuvių. Minėjimą atida
rė Pasaulio Liet. Moterų D-jos 
Mūnchene pirmininkė Vyšniaus
kienė. Į garbės prezidiumą buvo 
pakviestos 6 lietuvės daugiavai
kės motinos, kurių viena pado
vanojo gyvybę net 13-kai vaikų. 
Dienai pritaikintą kalbą pasakė 
PLB Mūncheno apylinkės vald. 
pirm. J. Juodvalkis, gvildenęs 
seną ir visad naują tem^ -— mo
tina ir vaikas. Ypač įdomus buvo 
mūsų istorijoj randamo lietuvės 
moters bei motinos tipo pavaiz
davimas. Į aną lietuvę motiną 
turėtų būti nukreiptos lietuvės 
tremtinės akys. Kol mūsų moti-

pagerėjimo
visais būdais dar besistengiama 
išpūsti, bent iš darbo ieškotojų 
biržą įneša gerokai neaiškumo. 
Darbo ieškotojui, kaip patys ži
nome, Kanada yra labai panaši 
į blogai išmaišytos sriubos dide
lį katilą, kur kai kam gali pa
tekti riebalų porcija (kasyklose, 
transporte, mėsos pramonėje), o 
kitiems likusiems — liesos pa
dugnės. Bijūnas.

nos idealas neišblėsiąs, tol bū
sianti gyva mūsų tauta.

Antrą minėjimo dalį išpildė 
vargo mokyklos mokiniai, vado
vaujami mokytojos p. Laukai
tienės. Ši vargo mokykla buvo 
suorganizuota 1952 m. rudenį. 
Pradėta dirbti su 6 vaikais, da
bar jų yra 12. Kiekvieną šešta
dienį suvažiuoja bei sueina vai
kai į šią vargo mokyklą, kurioje 
jie 4 valandas yra mokomi lie
tuviškai skaityti, rašyti, pažinti 
savo kraštą ir istoriją. Vaikai 
ją . noriai lanko ir lituanistikos 
žiniose daro pažangą. Tik visa 
bėda, mūsų vargo mokykla ne
turi savo patalpų. Ji prisiglau
dusi vokiečių jaunimo namuose. 
Dėl to nėra galima savo klasę 
tautiškai papuošti. Nežiūrint pa
sitaikančių sunkumų, mokytojos 
pastangos skiepyti vaikučiuose 
lietuvybės dvasią nelieka bergž
džios. Ir šio minėjimo metu visi 
jo dalyviai galėjo tuo įsitikinti. 
Jaunieji gražiai deklamavo lie
tuviškas eiles, dainavo lietuviš
kas dainas ir šoko kalvelį, blez
dingėlę ir kepurinę.

‘ Programai pasibaigus, " vaikų 
pasirodymas buvo apvainikuo
tas malonia staigmena: Valdy
bos Pirmininkas pranešė džiu
gią žinią, jog iš Toronto Šalpos 
F. Skyriaus yra gauta 55 DM, 
skirtos Mūncheno vargo mokyk
los mokiniams. Už šią sumą yra 
nupirkta vaisių ir kitokių valgo
mų dalykėlių. Mokinių veideliai 
šypsojosi, kai jie iš pirmininko 
rankos ėmė vertingų dovanėlių 
maišelį. Šypsena buvo ir tėvų 
veiduose. Jie buvo laimingi, ma
tydami savo tautiečių solidaru
mą. Ir jų širdyse viešpatavo gi
lus dėkingumo jausmas aniems 
duosniems Toronto lietuviams, 
kurie savo auka troško bent kiek 
nuskaidrinti Vokietijoje likusių-' 
jų tautiečių sunkią dalį. y

Po Motinos Dienos minėjimo 
Mūncheno lietuviai dar kartą 
susirinko į salę ir, išklausę se
nosios valdybos pranešimų, iš-' 
statė kandidatus ir išsirinko 
naują valdybą sekantiems ka
dencijos metams. J. Medaitis.

McCarthy konfliktas su armija
. Retai'kada pasaulyje gali pa

sitaikyti tiek trūkšmo dėl menk
niekio, kiek dabar vykstančioje, 
savotiškoje byloji tarp JAV ar
mijos vadovybės ir senatoriaus 
McCarthy bei jo vadovaujamos 
antivalstybinei veiklai išaiškinti 
komisijos pareigūnų. Nuo pat 
balandžio 22 d. senatoriai, armi
jos ministeris Stevens ir eilė 
augštų pareigūnų diena iš dienos 
sėdėjo prieš televizijos aparatus 
bei radijo mikrofonus besiginčy
dami ar senatorius bei jo tarnau
tojai reikalavo ypatingų -privile
gijų karinėn tarnybon pašauk
tam buvusiam jų bendradarbiui 
Shine, ar tie reikalavimai buvo 
arogantiški bei su grąsinimais, 
kaip tvirtinama iš ministerijos 
pusės, ar priešingai visa tai yra 
sąmoningas noras sutrukdyti ko
misijos vykdomus tyrinėjimus, 
kaip buvę visada trukdoma ir 
siūloma savo dėmesį nukreipti 
kitur. Taip teigia sen. McCarthy 
ir jo tarnautojas Cohn.

Ginčą sprendė ta pati senato 
komisija, tik jos pirmininkas 
McCarthy tam laikui nuo pirmi
ninko pareigų atsisakė, bet pa
siliko sau teisę klausinėti. Dau
giausia pasakojo armijos minis
teris Stevens, pasak kurio Shine 
ypatingą paskyrimą porai savai
čių buvo gavęs, tik kažkodėl vė
liau jo minisįeris proteguoti jau 
nebenorėjo.

Iš *visų pakviestųjų asmenį? 
parodymų gaunasi įspūdis, kad 
visa ta istorija yra paprasčiau
sias ambicijų susikirtimas, vie
nos ir kitos pusės noras “pamo
kyti”, o rezultate komedija, dėl 
kurios galima būtų pasijuokti, 
jei tai kartu nebūtų ir ameriko
niškosios demokratijos iškrypi
mo ženklas. Šitokios komedijos, 
tokie tušti ginčai dėl vieno eili-

nio kareivio — naujoko protega
vimo ar neprotegavimo. Kai 
tarptautinėje politikoje vyksta 
didžiulio rhasto žaidimas, nuo 
kurio gal priklausys pasaulio 
ateitis, kai plačiai kalbama apie 
komunizmo pavojų viduje, apie 
nuolat sitprinamą penktąją ko
loną, tarytum bolševikų pasam
dyti, augšti pareigūnai visokiau
siomis priemonėmis stengiasi su
kompromituoti organą, kurio pa
skirtis apvalyti aparatą nuo ko
munistų bei nuo jų globėjų. Jei 
tas komitetas nereikalingas, jei 
komunistų pavojų gali pašalinti 
vien FBI, tai tą komitetą juk ga-

Dėl lenkiškos Wilno organizacijos
Mes jau informavome savo 

skaitytojus, kad dėl Montrealio 
dienraščio “Star” žinutės apie 
lenkų atsargos lakūnų susibūri
mo į “Wilno” vardo vienetą, ku
rioje sakoma, kad Vilnius esąs 
Lenkijos miestas “anapus Curzo- 
no linijos”, laikraščiui parašė 
laišką Lietuvos generalinis kon
sulas min. V. Gylys. Ar tas laiš
kas jau buvo išspausdintas, To
ronte dar nežinoma. Bet iki šiol 
lietuviam nebuvo nei tikrai ži
noma, kas ten įvyko, nes ir len
kiškoje spaudoje korespondenci
jų nebuvo pasirodę. Tik pereitos 
savaitės “Związkowiec”, t.y. po 
mėnesio išspausdino apie tas iš
kilmes ilgesnę korespondenciją, 
kurios turinys bus ir mūsų skai
tytojams įdomus.

Kaip visi buvę pereito karo 
lenkų kariai yra organizuoti, 
taip ir jų lakūnai organizuojasi. 
Esama, tokio buvusių lakūnų 
vieneto Hamiltone, o balandžio 
gale jis atsirado ir Montrealy. 
Jis čia įjungtas į Kanados atsar
gos lakūnų sąjungą — Royal Ca
nadian Air Force Association, — 
kuri ištikrųjų sudaro atsarginius 
aviacijos dalinius, atliekančius 
ir tam tikrus pratimus. Šita są
junga yra suorganizuota į viene
tus vadinamus “Wing”- .Štai ir 
sudarytas toks lenkų lakūnų'vię- 
netas, kurie jį pakrikštijo Wil-' 
no” vardu, o kai įsirašė į minė-’ 
tąją organizaciją, gavo Nr. 310 ir 
dabar vadinasi “310 Wilno 
Wing”.

Montrealio “Star” jį paminėjo 
ryšy su jo priėmimo, į minėtą 
kanadišką organizaciją iškilmė
mis. Jos, pasirodo, buvo grynai 
lenkiškos, bet kadangi RCAFA 
šefas įteikė “charterį” tai daly
vavo jis pats — oro maršalas.J. 
Brooks — o kiti svečiai buvo: 
vicemaršalas A. L. James, OBE, 
CD; W.-Commodore F. J. Mac 
Namara, S-L. J. L. Bourke ir ke
letas kitų’, kurių titulai nemini
mi. ' . ' I _

Iškilmėse pirmieji kalbėjo vi
cemaršalas James ir F-L. Mac 
Namara, kurie abu papasakojo 
pereito karo atsiminimus, kaip 
kariavo kartu su lenkais.-Po jų 
sveikino vienetą Montrealio len
kų centrinės organizacijos — 
KPK pirm. dr. T. Brzezinski, to
lau angliškai apžvelgė Lenkų

aviacijos likimą nuo 1939 m. ka
ro pradžios pulk. Bogdan Kwie- 
cinski, pasidžiaugęs, kad dabar 
atsargos lakūnai lenkai galėsią 
būti naudingi Kanados ats. laku- * 
nų sąj. nariai.

Po Kwecinskio kalbos pasakė 
sveikinimo kalbą, įteikė charterį 
ir pareiškė linkėjimų maršalas 
Brooks. Toliau sekė vaišės.

Taip nupasakoja šių iškilmių 
eigą “Z” nepasirašęs korespon
dentas. Iš oficialių kalbų lenkų 
buvo dvi — Kwiecinskio ir Brze- 
zinskio. Mums rūp'imo Vilniaus 
kanadiečiai beabejo neminėjo. 
Jo atrodo neprisiminė ir Kwie- 
cinski, bet lenkiškąsias pretenzi-- 
jas į jį ušakcentavo Brzezinski; 
kuris kalbėjo, turbūt, taip pat 
angliškai, nes korespondentas 
sako, kad jis kanadiečiams sve
čiams ir saviškiams priminęs . 
“vieneto patroną” “miestą debe
syse”. “Vilnius, tai ne tik respub
likos šiaurės rytų sostinė, bet ir 
paskutinė europinės kultūros 
tvirtovė šiame regione. Kai kal
bama apie Vilnių, tenka prisi
minti, kad šitas miestas pajėgė 
atlikti žygdarbį, kuriuo ne tik 
imponavo, bet sujaudino kiek
vieną lenkišką širdį. Jis, būda
mas vokiečių okupacijoje, paga
mino vėliavą Lenkijos aviacijai 
su įrašytu šūkiu: “Meilė reika
lauja aukų”. Ta vėliava buvusi 
atgabentą į Angliją ir gen. Si
korskio buvusi perduota L. avia
cijai.

Tiek iškilmėse Vilnius palies
tas viešai. Beabejo pokalbių me
tu spaudos atstovai buvo dar to
liau “informuojami” ir Uip gimė 
“Star” žinutė.

Žinoma, mes šitokių lenkų 
prasiveržimų sulaikyti negalime. 
Kanadiečiai tų reikalų, beabejo, 
nežino ir jiems tai nerūpi. Ta
čiau, atrodo, visdėlto būtų gera, 
kad vad. politinė komisija ar 
bent Vilniečių Sąjunga pasiųstų 
pro t e s t o raštą oro maršalui 
Broėkš, kurio vadovaujamoji or
ganizacija, kad ir nėra oficialiai 
valstybinė, tačiau yra glaudžiam 
ryšy su krašto gynybos organi
zacija ir turi ne tik lakūnų pa
ruošimo — supažindinimo su 
naujais lėktuvais —bet ir budė
jimo funkcijų. Nejaugi Kanada 
ryžtųsi proteguoti kurio krašto 
imperialistinius veiksmus?

VENGRU ARKLIGANIS

Komunizmas Tol. Rytuose
Buvęs Čiang-Kai-Šeko štabo 

viršininkas, gen. Wedemeyer 
tvirtina, kad apraminus Indoki- 
nijos reikalą, komunistų agresi
ja nukryps į Thailandą, Burmą 
ir Malajus. Tai nekultūringos, 
bet žaliavomis turtingos sritys.

Pasak gen. Wedemeyerio yra 
blogai, kad Tol. Rytų antikomu
nistiniai vadai yra paliesti ko
rupcijos, kai Mao-Tse-Tung ir 
kiti kom. vadai patraukia ma
ses socialinėmis reformomis.

Kinas, kaip taisyklė, esąs in
dividualistas, į kolektyvizmą vi
sai nelinkęs, be to, visiškai tam
sus, kuriam ir komunizmo, ir de
mokratijos ir kt. sąvokos yra vi
siškai nesupantamos. Dėl to tai 
dabartinė Kinijos komunistinė 
valdžia į suaugusią kartą nebe
kreipia jokio dėmesio. Ji sten
giasi komunistiškai išauklėti 
jaunąją kartą ir palaukti, kol

’ senieji išmirs. .

Įima panaikinti. Jei jos pirmi- i 
ninkas netaktiškas ir neatsargio- ■ 
mis priemonėmis pridaro žalos, 
tai jį galima pakeisti, bet kai už
sispyrusiai stengiamasi sukom
promituoti patį komunistų me
džiojimo bei įstaigų apvalymo 
principą, gaunasi įspūdis, tary
tum tarti vairuotų kažkokia pa
slaptinga ranka. ’

Toji komedija jau visiems at
sibodo. Ir komisijos nariai sena
toriai jau kuris laikas dairėsi iš
eičių, kaip visa tai užbaigti. Apie 
tai begalvojant ir visokias gali
mybes svarstant, naujai pakvies
ti liudininkai paminėjo naujų 
vardų. Tarp kitko buvo paminė
ta, kad armijos paskelbtieji prie
kaištai — kaltinimai McCarthy 
bei jo komisijai buvę surašyti 
pagal nutarimą kažkokio posė
džio prezidentūroje. McCarthy 
tuojaus pareikalavo, kad būtų 
pakviesti apklausti tame pasita
rime dalyvavę žmonės. Bet čia 
staiga įsikišo prezidentas, kuris 
uždraudė tiems pareigūnams pa
rodymus duoti. Esą, tokią teisę 
prezidentui garantuojanti kons
titucija, kuri administracijos ne
pajungia įstatymų leidėjams. 
Komisija atsidūrė keblioje padė
tyje' ir savo darbus pertraukė. 
McCarthy nebegali išaiškinti, 
kur visos akcijos prieš jį pradžia. 
Kuo visa tai baigsis, sunku pa
sakyti. Demokratai, kurie pirma 
naudojosi proga pabandyti su- 
kompromituot^McCarthy, dabar 
mielai prikabintų prezidentūrą. 
Juk tai gali būti kartais naudin
ga ateinančiuose rinkimuose ...

Ir išviso atrodo, kad visoje šio
je byloje didelį vaidmenį vaidi
na partinis momentas. M'atyt, 
norėta McCarthy iš kaikurių po
zicijų išstumti. Toks yra spėji
mas žinomųjų žurnalistų brolių 
Alsopų. Tik paskutinė išeitis ka
žin ar neišeis jo naudai. Juk da
bar išryškėjo, kad ši byla atsira
do kažkuriom augštybėm laimi
nant, o jas išaiškinti užginta, 
kaip pats McCarthy sako, prieš 
juos užleista geležinė uždanga... 
Atrodo, kad tai turėtų išeiti jo 
naudai, nors draudimo motyvai 
galės būti visokie nurodomi.

Šis išdidus vyras yra didžiųjų Vengrijos lygumų gyvento
jas. Pažymėtina, kad šis kostiumas nenešiojamas kasdien. 
Jis skirtas tik iškilmingoms progoms.

Iš baltų linų išausti marškiniai — plačiomis rankovėmis — 
ranka apsiuvinėti gražiais pagražinimais. Marškiniai su
raukti ir užbaigti gražiu juodu kaklaraiščiu. Diržas gražiai 
rankomis išsiuvinėtas, per dešinįjį petį nešiojama permesta 
kailinė skraistė.

Prie kostiumo nešiojamos siauros kelnės, papuoštos baltais 
lopais, plius blizganti odiniai batai. Kad gražiau atrodytų, 
vengrų skerdžius nešioja juodo kailio skrybėlę, papuoštą 
spalvota plunksna.

Pasitarnaudamas visuomenei šį straipsnį spausdina

BKADIMG BRtWtnieS LIMITED 
Ottawa andWindt»r
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Pavergtoje tėvynėje
Mini prijungimą prie Rusijos laikymas Vorkutoje valstybei 
Bolševikinei 300 metų Ūkrai- net daugiau atseina, negu grąži

nės prie Rusijos prijungimo su- nūs į senąsias tėvynes, šie in- 
kakčiai atžymėti Lietuvoje bol- įvalidai juk režimui jau nebepa- 
ševikinė Lietuves Dailininkų 
Sąjunga drauge su Valstybiniu 
Dailės Institutu surengė “konfe- 

, renciją”, kurioj džiaugtasi tuo 
“reikšmingu įvykiu”. Apie rusų 
meno įtaką, ir tai ne bet kokią, 
0 “pažangią”,’ papasakojo Dailės 
Įnsfituto meno istorijos katedros 
vedėjas Adamonis. Rusų ir uk
rainiečių meno santykius ukr. 
bolševikas Pornovas. Institute 
dėstytojas Uloza referavo apie 
“lietuvių tautą broliškoje -tautų 
šeimoje”, o dail. Drėma — apie 
gautąją Maskvos dekados metu 
“pamoką”...

Vorkutos streiko dalyvis dir
bo .20 Stovykloj, kur iš kokių 
3000 suimtųjų apie 1000 buvo 
lietuviai.

Streiko metų geriausiai orga
nizuoti buvo lietuviai, latviai, 
estai,.ukrainiečiai, vokiečiai. Už
tat jie daugiausia ir nukentėjo, 
ypač estai, lietuviai ir ukrainie
čiai. Vokiečių nukautų jų sto

vojingi. Jie yra seni ir ligoti. Vi
si teturi vieną vienintelį norą 
— nors vieną kartą prieš savo 
mirtį pamatyti savo šeimos na
rius. Juk kiekvienas iš jų -turi ką 
nors artimą, turi žmoną, sūnų, 
dukterį ar vaikaitį. Ir tie juos 
mielai priimtų, pasirūpincfemi 
tolimesniu jų likimu, kad netap
tų valstybei našta. Sovietiniam 
režimui tereikia juos uk aue^- 
ti. Ir vis. dėltlo niekas iš ten ne
paleidžiamas. Kodėl? Paslaptį 
atskleidžia Sovietų saugumo ka
rininkai, kuriems toks klausimas 
sovietinėje santvarkoje atrodo 
net keistas. Visi, kurie ją pažįsta, 
žino, kad jei norima sukurti ko
munistinė santvarka, tai visa se
noji karta turi būti sunaikinta. 
Todėl, būdami logiški, jie tų sa
vo “principų” ir laikosi, nors jų

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJŲ TEATRAS 
’’AUKURAS” .

šių metų gegužės 29 d. Hamiltono lietuvių parapijos salėje 
58 Dundurn St. North, stato

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės trijų veiksmų komediją

“PINIGĖLIAI”
Vaidinimo pradžia 7 vai. vakaro. Po vaidinimo ŠOKIAI.

“Aukuras”.

įvykdymas šimtams tūkstančių kūrybos šventei puikiai pritai-
ir milijonams reiškia mirtį.

- Iš Vilniaus radiofono balan
džio 29 d. pranešimo aiškiai ma

Gražus straipsnis apie Pabaltijį 
The Ensign gegužės 8 ir 15 d. 

numeriuose spausdino įsidėmėti
ną straipsnį “Baltic Blackout”, 

! kuriame ryškiai užakcentuoja
ma Pabaltijo okupacija ir oku
panto pastangos jį visiškai at
skirti nuo pasaulio — nieko ten 
neįleidžiant, ir nieko iš ten ne
išleidžiant.

Straipsnis yra paruoštas “Bal
tic Review” redakcijos. The En
sign autoriaus nenurodo.

Lietuviai pasaulyje

SUDBURY Ont;
Motinos Diena šiemet praėjo telių muzika. Šita salė gana erd- 

labai pakilioj nuotaikoj. Pamal
dūs už motinas buvo atlaikytos 
įprastu laiku su Libera po mi< 
šių už mirusias lietuves motinas. 
Tą patį sekmadienio vakarą, geg. 
16 d., didžiojoj Kristaus Kara
liaus salėje įvyko minėjimas, ku
rį atidarė bendruomenės ir tė
vų korfliteto pirm. A. Strakaus- 
kas. Tylos minute buvo pagerb
tos žuvusios motinos. Labai gra
žią, turiningą ir jautrią paskai
tą skaitė A. Juozaitis. Po to, R. 
Bagdonas paskaitė iš savo paties

kytą ir vykusį kūrinį “Motinos 
kryžius”. A. Jasiūnas sveikino 
motinas ir karštu patriotįzmu

vykioje buvo 12. Rusai niekad tyti, kad Sovietai nesiliauja ve- persunktais žodžiais priihinė 
nenorėjo tikėti, kad galėtų tokių žę Lietuvos jaunuolius tariamai1 praeities didvyres lietuves moti-
dalykų dėtis, o žmonės vergiau į'Savanoriškiems darbams Užura- 
pasirinkių mirtį,^nę^u likti to-i hn ir Sibiran. Minėtąją dieną iš 
llau nęlaįsvėj^Jei kiltų karas, Vilniaus į Čkalovo sritį vėl' iš- 

—'s="-~khlba.šis Vorkutos streiko ak
tyvus dalyvis, — ir būtų ginklų, 
tai pamatytumėte, kas įvyktų: 
visa Rusija išlėktų augštyn. .. 
Ir mes būtume kovoję iki pasku
tiniųjų, jei būtume turėję kuo”...

Vorkutos kasyklose darbo są
lygos tuo sunkesnės, kad dirbti 
tenka po žeme, atšiauriame kli
mate. Dirbantieji miške gali 
kvėpuoti bent tyru oru. Pabėg
ti iš Vorkutos per tundrą — ne
įmanoma: tūkstančiai km. Sun
ku būtų su maistu, neįveikiamos 
klimato sąlygos, be to, už pagau
tųjų galvas skiriama premijos. 
Iš jų stovyklos 3 mėgino pabėgti 
ir visus pagavo. Sudaužyti tu
rėjo nupasakoti visą pabėgimo 
kelią, o už mėginimą pabėgti vėl 
“prideda” nuo 5 iki 10 metų. Nuo 
1949 m. sugautųjų betgi jau ne
bešaudo vietoje.

Iš darbo stovyklų bolšėyikai 
nieko nepaleidžia, nors invalidų

vežė 23 jaunuolius, tarp jų trak
torininką Kazį Rinkevičiuj Vla
dą Vitrukąt Vincą Saulių ir eilę 
kitų. Sovietams nerūpi susijau
dinimas ir ašaros tėvų, kai sūnūs 
išvežami svetur priverstiniems 
darbams, jų nedomina apleistas 
Lietuvos ūkis, kurio atstatymui 
būtinos jaunos rankos. Nekrei
pia jie dėmesio ir į laisvojo pa
saulio pasipiktinimą, kad jau
nuoliai prievarta išvežami į ne
gyvenamas stepes. Jie nepaiso 
Jungtinių Tautų organizacijų ne 
tik išaiškinti^ bet ir uždrausti 
priverčiamuosius darbus, kurie 
taip plačiai užtinkami visoje 
Sovietų Sąjungoje.

Pastebėtina, kad dabar per 
Vilniaus radiją dažnai skaitomi 
į Čkalovo sritį išvežtųjų jaunuo
lių laikšai, kuriuose garbinamas 
tenykštis gyvenimas ir didžiu
liai uždarbiai. Kažin, kas tuos 
laiškus rašė? ’ ,

nas, kurios energingai kovojo už 
lietuvybės išlaikymą. Su širdgė
la konstatavo faktą, kad dabarti
nės tremties motinos ne visos 
tinkamai atlieką savo pareigą 
vaikų religiniame ir tautiniame 
auklėjime. Ragino motinas prie 
idealizmo ir ištvermės, sunkiame 
bandyme.

Meninėje dalyje pasirodė Tu
mo-Vaižganto šeštadieninės mo
kyklos mokiniai su savo progra? 
ma. Įspūdingai buvo pastatytas 
montažas, surežisuotas vedėjos

vi ir patogi, tai vidury vyko šo
kiai, o aplinkui, prie gražiai pa
dengtų staliukų, tautiečiai šne
kučiavosi įr. vaišinosi kavute ir 
kitais gaivinančiais gėrimais. 
Prie šio parengimo, be tėvų ko
miteto, ypač daug prisidėjo V. 
Jasiūnienė.

Bažnyčioje per rinkliavą bu
vo surinkta $30 vargo mokyk
loms Europoje. Pinigai pasiųsti 
į Torontą.

Per sekmines, birželio 6 d. pas 
mus viešės Liet. Saleziečių Ins
tituto Italijoj direktorius kun. 
ar. J. Zeliauskas. Sekminių va
kare mažojoj Kr. Karaliaus sa
lėje, 8 vai. skaitys paskaitą - pra
nešimą, o po to bus svečio garbei 
suruošta/pobūvis. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti ir išgirsti 
naują žodį.

Pirmoji komunija ir išpažintis 
lietuviukams bus paskutinį ge
gužės sekmadieni. Sudburiškis.

Padėka
Mieliems Sudburia lietuviams už ne

paprasta nuoširdumą, vaišingumą ir gė
les, tariame širdingą ačiū!

Birutė Voifkūnaitė ir Jonė Kvietytė.

WELLAND, OnL
Motinos pagerbtos gegužės 16 

d., sekmadienį, po iškilmingų 
pamaldų. Minėjimą atidarė ir 
pravedė P. Tamulėnas, paskaitą 
laikė K. Blužienė.
, Meninę programos dalį, kuri 
buvo tikrai įspūdinga ir gausi, 
išpildė Niagaros pusiasalio lietu
vių meno mėgėjų grupė “Ginta
ras”. Solo padainavo R. Rama
nauskaitė, akordeonais pagrojo 
D. Palujanskaitė ir V. Bersenas; 
gabios pianistės N. Bersenaitė, 
R. Ulbinaite ir A. Marčiauskaitė 
linksmino publiką gražiu skam
binimu; Z. Ulbinienės vadovau
jamos mergytės pašoko ketinius 
plastikos dalykėlius, susilaukda- 
mos gausių katučių. Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Z. Ja- 
kubonio, pašoko “Šustą”, “Ruge
lius” ir “Kalvelį”. Akordeonu 
palydėjo J. Vyšniauskas.

. Eilėraščius pasakė: V. Baltrū
nas, V. Lekavičiūtė, R: Rama
nauskaitė, N. Žinaitytė, K. Ta
mašauskas, M.ir I. Čeporiūtės ir 
L. Lekavičius.

Kolonijos trys vaikučiai — V. 
Baltrūnas, I. Linkevičiūtė ir R. 
Ramanauskaitė — gegužės 16 d. 
priėjo pirmos Komunijos.

Koresp.

IA VALSTYBES
PreL M. Krupavičius, _VLIKo 

pirmininkas, gegužės 8 d. Niu
jorke feder. teismo rūmuose liu
dijo Kersteno komisijoje.

JAV atstovų rūmuose mažu
mos vadas McCormack pasakė 
kalbą apie lietuvių spaudos at
gavimo 50 m. sukaktį.

Liet krikšč. demokratų kon
ferencija vyks gegužės 29-30 d. 
Niujorke. Ji bus sukaktuvinė, 50 
m., konferencija. Jos tvarka: ge-

Į sukaktį. Jos įkūrėjas buvo kun.

Aušros Vartų bažnyčioje už mi
rusius ir žuvusius,narius, 9 vai. 
pradžia konfer. Pranešimus pa
darys: prel. M. Krupavičius — 
apie partijos nueitą kelią, Pr. 
Vainauskas’ — apie KD veiklą,Vainauskąs’ 
drl'V. Viliamas — apie veiklą 
tąrptaut. organizacijose. Po pie
tų pertraukos bus* pranešmai: 
prel. Balkūno — lietuvybės iš
laikymo klausimu; dr. A .Trima
ke — Liet, laisvinimo probl.; A. 
Gražiūno — LKD spaudos; St. 
Lūšio - jaunimo; Pr. Vainausko 
— ateities veikimo kl. Po prane
šimų diskusijos, organų rinki- 

. mai, rezoliucijų priėmimas.
Gegužės 30 d. pąmaldoą AV 

bažnyčioje, iškilmingas posėdis 2 
vai pp. ir po jo vaišės.

Viskas vyks Carnegie Endow
ment International Center, Unit-

Ip. Nauragiui padaryta skilvio 
o.pęraąija. Ligonis buvo kritiško
je padėtyje, kad net reikėjo 
kraujo transfuzijos.

Amsterdam, NY, šv. Kazimie
ro parapija gegužės 2 d. iškil
mingai paminėjo savo 50 metų

LIETUVIAI KARIAI PASAULYJE
M. Venskeyičienės, “Ei, Lietu-: gajungininkai, okupavę Vokie- pelionus. Toks yra pav. kun. Lu- 
ya ... . Vaidino V Jasiunaite, E. i... ’ ilso i kariuomenės na- 1 binas. Iš vadų paminėtini: kap. Strakauskaitė, D. Knaučehunai- (ne US° 1 «ariuomenes pa 't t' r
tė, V. Kriaučellūnaitė, R. Jaku- I galbos kuopas pradėjo priimme- 
bonytė. Pianinu skambino V. ir. ti jaunus ir pajėgius vyrus prie 
D. Jasiūnaitės; akordeonu pa- įvairių darbų. Stojo ir daugelis 
grojo keturis dalykėlius K. Ja- lietuvių. Vėliau .pradėtos organi- 
kubenis; eilėraščius oadeklama- zuoti Darbo Kuopos, kurios dir- 
vo .R. Jakubonytė, L. Gatautytė,'bo tik kariškiems vienetams, 
ir mažiausioji mergytė Lialė Šios Darbo Kuopos suorgėnizuo- 
Bagdonaitė. P. Marozaitė ir J. tos amerikiečių ir anglų zonose. 
Českauskaitė puikiai išpildė po- Lietuvių kuopų prie amerikie- 
rą baleto numeriu. Šokiams gro- čiu armijos ryšininku yra kpt. 
jo St. Krivicko lietųviškij plokš- Venckus*. Kuo^ttęi ir sąvo ką-

W
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Sunkus darbas - kiekvienoje kalboje
Nežiūrint kalbos sunkutaų, slovakas 

randa pasisekimę Kanadoje

R. Berentas, Itn. inž. Lepeška, 
Matulaitis, Petkūnas, Mačiukai- 
tis ir kiti. Uhlborne, prie Mainz, 
S kūrė Bad Kreūznacho lietuvių 

rbo kuopos dalis. Kuopai va
dovauja kpt. O. Bliuchinas ir Itn. 
J. Matulaitis. Kuopa susideda iš 
130 įvairaus amžiaus vyrų. Tarp 
jų yra ir keliolika svetimų tau
tų, bet visi gražiai sugyvena, ki
ti net lietuvių , kalbos išmoko. 
Kuopoj gaunama lietuviška spau 
da. Kuopos vyrai yra solidarūs- 
ir dažnai aukoja iš savo pajamų- 
lietuviškiems reikalams. 40% vy
rų yra vedę ir jų šeimos gyvena 
netoliese. Į šią ir kitas kuopas, 
lietuviai vyrai, sveiki yra ir da
bar priimami, tuo palengvinama 
kaikuriems ištrukti iš vargo ir 
bado.

Kuopų vyrai dirba, sportuoja, 
mokinasi, daro susirinkimus, jų 
aprūpinimas neblogas, iš to dar 
sušelpia nelaimėje esančius, pri
klauso prie LB, talkininkauja 
visuose lietuviškuose reikaluose.

Vak. Vokietijoj tarnauja JAV 
armijose ir iš Amerikos nuvyku
sių lietuvių. Jurgis Vadapaląs, 
ilgesnį laiką tarnavo Berlyno 
mieste, baigė karo tarnybą ir da
bar gyveną Clevelande. Taip pat 
iš Cleveland© lietuvis Vytautas 
Kamentavičius V. Vokietijoj iš
tarnavo 11 ’mėnesių, apvažinėjo 
veik visus Vakarų Europos kraš- 
tus, pamatė istorines vietas, šven 
toves, dabar grįžta į civilinį gy
venimą. Į Čikagą grįžo Jonas 
Martinkus, atlikęs V. Vokietijo
je karinę tarnybą. Čia vedė Al
biną Raulinaitytę ir sau gražiai 
gyvena.

Warzburgo mieste 18 mėnesių 
amerikiečių daliniuose tarnavo 
Jurgis Gramont. Dar tebesąs V. 
Vokietijoj, Ben Stankevičius, 
įgyjo corporate laipsnį, o Algir
das Birutis, cpl, ten tarnybą, bai
gė ir sugrįžęs pas tėvus, Rich
mond Hill, NY, pradėjo studijuo
ti. Dvejus metus ištarnavęs Ame 
rikos lietuvis Chester Nedvaras, 
Vokietijoje dažnai sutikdavo ir 
lietuvių bet nemokėjo lietuviš
kai ir negalėdavo su jais pasi
dalinti mintimis. Jis labai gaili
si, kad tėvai jo neišmbkino savo
sios kalbos. Grįžęs į Čikagą ban
dys jos išmokti.

Kazimiero Japerto sūnus kurį 
laiką tarnavo Vokietijoj. Jo tė-

sveiko ir vėl grįžo į Korėją. Da
bar jis ten. eina sargybą prie

grįžti į namus Čikagon, pas savo 
rriotutę. Joi tėvas Juozas Toliušis 
-žuvo vokiečių metu Lietuvoje.

Pfc. Vytautas P. Pečkaitis, iš 
Worchester, Mass, atvyko į Ko
rėją kariškos tarnybos reikalais. 
Jis armijoje yrą išbuvęs dvejus 
metų? ir už pasižymėjimus karo 
lauke turi du medalius. Charles 
Sabonis, gyv. Ųtikoję, NY, buvo 
sužeistas Korėjos karo lauke, pa
gyvenęs dvi savaites namuose, 
vėl išvyko į; ligoninę.

: . Cpl. Vytautas Alksninis, atli
kęs karinę prievolę ir grįžęs iš 
Korėjos, kur išbuvo 18 mėn., pra
dėjo elektro inžinieriaus studi
jas New York City kolegijoje.

Vytautas Kasavikas, saugojęs 
belaisvius Korėjoj, vėliau Japo
nijoj* grįžta į JAV.

Kristapas Enchneris, aviacijos 
seržantas buvo parvykęs atosto
gų iš Korėjos, o jo brolis Kazi
mieras iš Signal Corp išskrido 
tarnybos tęsti į Kaliforniją. Dar 
du broliai Enchneriaį, Juozas ir 
Antanas, yra II Pasaulinio karo 
veteranai. Jų tėvai gyvena Čika
goje.

Vacys Momkus, ilgesnį laiką 
buvęs Korėjos fronto linijose, 
buvo parvykęs į Čikagą 4 sav. 
atostogų, kur savo šeimoj sulau
kė įpėdinio. Momkus yra ir Dai
navos Ansamblio narys.

E. Kybartas, išbuvęs dvejus 
metus Korėjoje, sugrįžo į atsar
gą, vedė slaugę Danutę Deksny- 
tę, o dąbar studijuoja.

Leonas Biliūnas, Korėjos karo 
veteranas, sukūrė šeimos židinį 
Cikagoje.su Jean Putrimas.

Vytautas Kasulaitis iš Clevė- 
lando, ištarnavęs 1 metus Korė
joje ir kitus, dar kitur armijoj 
gavo korporalo laipsnį, parvyko 
į namus su dabai puikia atesta
cija.

JAV armijoj 2 ir pusę metų, grį
žo iš Tolimųjų Rytų pas tėvelius 
į East Chicago, Ind.

Mjr. Al. Lukas šiuo metu yra 
Japonijoje, iš kur savo pažįsta
miems siunčia švenčių sveikini
mus. Taip ir daugelis lietuvių 
vyrų maišosi po Korėją, Japoni
ją, Vokietiją. Bal. Brazdžionis.

J. Zidanavičius, dabartinis kle
bonas kun. J. Raštutis.

Am. L. Inž. ir Architektų Sąj. ~ 
skyrių suvažiavimas šaukiamas 
gegužės 29-31 d. So. Bostone.

“Draugas” Čikagoje gegužės 
18 d. pradėjo radijo programas 
— 5 kartus savaitėje. Programos 
vedėjas kun. dr. J. Prunskis. ‘

Kan. J. Končius, BALFo pir
mininkas, išvyksta į Europą, kur 
susipažins su lietuvių tremtinių 
reikalais, o taip pat pastudijuos 
išviso tremtinių problemą bei 
uždavinius CARE, kurios jis yra 
vienas iš direktorių. Kanaunin
kas lankysis Madride, Paryžiuje, 
Romoje, Vak. Vokietijoje ir kt. 
Amerikon grįš rudenį, taip kad 
BALFo jubiliejiniame seime 
lapkričio mėn. jau dalyvaus.

Dr. Vyt. Avižonis taip pat dr. 
A. Gylys gavo JAV pilietybę. 
Pirmasis dirba Niujorke, antra
sis Long Islan d.

Karolis Drunga, rezistencijos 
veikėjas, buvęs kacetininkas, po 
7 metų gydymosi ir riet 6 opera
cijų jaučiasi visai pasveikęs ir 
paskelbė padėką visiems jį pa- 
rėmusiems ilgos ligos metu.

Kun. dr. J. Zeliauskas, Sale
ziečių gimnazijos Italijoje direk
torius atvyko į Čikagą, kur žada 
pabūti iki gegužės mėn. galo. Į 
Italiją* jis išvyks birželio 26 d., į 
kur išsivežti jau turi 7 kandida
tus lietuviukus.

Kun. Juozas Varnaitis, šv. Te
resės parap. Pueblo, Colorado, 
klebonas, gimęs Brcoklyne, pa
keltas šv. Tėvo rūmu prelatu. 
VOKIETIJA

“Das Ostpreussenblatt” Nr. 14 
1954 m. įsidėjo Klaipėdos kraš
to vokietininko M. Szameitat iš 
Neumunsterio straipsnį, kuria
me rašoma, kad iš vokiečių šalti
nių ruošiama Klaipėdos krašto 
bibliografija, apimanti Vak. Vo
kietijos įvairiose bibliotekose 
esančius apie Klaipėdos kraštą 
parašytus veikalus. Tokių esą 
apie 500. Tačiau Szameitat laiko 
“kurijozu” Heidelbergo un-to 
suteiktą buv. Apeliacinių Rūmų 
prokuroro padėjėjui Mohstavi- 
čiui, prižiūrėjusiam nacių bylos 
tardymą, daktaro laipsnį už di- 
.sertaciją “Klaipėdos ,krašto na
cių byla”... ’’’
D. BRITANIJA

Londono liet. taut, šokių šokė
jų grupė gegužės pradžioje buvo 
išvykusi į Airijos Dubliną. Juos 
pakvietė Airijos dainų ir tauti
nių šokių draugija.

Motinos Dienos paminėjimą 
Londone surengė “Londono Vai
dila”.

Lietuviukai ir Anglijos mo
kyklose pašižymi. Londone M. 
Kaulėnas, o Bradforde Šukys 
yra paskirti mokyklos kapito
nais. A. Vilčinskas su kitais 
Westminster City mokyklos auk
lėtiniais dvi savaites atostogavo 
Šveicarijoje.
KOLUMBIJA

B o g o t o s lietuvių kolonijai 
kiekvieną sekmadienį kun. V. 
Vaičiūnas laiko lietuviškas pa
maldas, kurių metu p. Liaugmi- 
nienės vadovaujamas choras 
gražiai pasirodo tiek su lietuviš
komis, tiek su lotyniškomis gies
mėmis, gi sol. Antanas Paukštys 
kartais jas paįvairina savo gra
žiu solo.

Šių metų balandžio mėnesio 
pradžioj pasirodė Bogotos tauti
ninkų leidžiamas trimėnesinis 
laikraštukas “Tėvynės Aidas”.

Gražiai veikia Bogotos lietu
viška šeštadienio mokykla, su
maniai Em. Petrauskaitės vado
vaujama. Ją lanko nemažas mū
sų kolonijos vaikų būrelis, tik 
gaila, kad joje nesimato net 
augštų ponų vaikučių, kurie tu
rėtų progos joje išmokti lietu
viškai kalbėti.

Bogotoje susituokė Irena Vis-; 
mantaitė su L. Urbonu ir Laima 
Grigaliūnaitė su Alg. Didžiuliu.

Inž. Adolfą Tylių gyvenantį 
Bogotoje, dabąrtinis Kolumbijos 
respublikos prezidentas gen. Ro
jas Ptnilla .pasirinko savo asme
niniu architektu. Bagotiškis.

Žymus prekybininkas ir augštas Slovakijos vy
riausybės pareigūnas, Rudolph Frastracky atvyko 
Kanadon 1949 m. Kadangi jo anglų kalbos žinoji
mas tesiekė tik 10-tį žodžių, Mr. Frastracky pasi
samdė'sekretorę-vertė ją ir atsidarė Toronto mies
te importo-eksporto bendrovę.
Šiandien, lygiai po penkių metų, šis neokanadietis 
gali atsikvėpti, jausdamas užtikrintą padėtį ir sau
gumą savo naujajame krašte ir jausdamas savo

įnašą jo ūkio augįjnui. Jis yra tipiškas daugelio 
naujųjų ateivių atstovas, kuris laimingai atsiekė 
savo pasiryžimus šiame didžiajame mūsų kraš
te... krašte, kur galima laisvai galvoti... laisvai 
be baimės tikėti... ir šias laisves Mr. Frastracky 
pilnai išnaudojo.
Kanadiečiai laukia žmonių, atsinešančių talentus 
ir mokslą iš senojo pasaulio Į šį kraštą. Jie yra 
ateities kanadiečiai... kurie šiandien išnaudoja 
plačias mūsų krašto teikiamas galimybes; taip da
rydami, jie, žinoma, kartu prisiima įsipareigoji
mus, kurie ateina kartu su Kanados pilietybe.

Šis straipsnis yra vienas iš serijos, spausdinamų 
George Weston, Limited, geresniam Kanados ir 
jos pilietybės supratimui.

AUGŠTOS KOKYBĖS BISKVITŲ, DUONOS, TORTŲ IR SALDAINIŲ GAMINTOJAI
_____ ____ ________________ ________ ___ . ----- -------------------- -------------------------------------------------------------- ------ --------------------- --------------------------------------- --- ----------- ------ ----- ------------------------- --------------------------- i

velis gyvenęs Austrijoj. Sūnus, 
grįžęs iš karo tarnybos, rado tė
velį jau mirusį.

> Iš JAV į Hannover - Stocken
stovyklą buvo nuvykęs atsisvei- 

• akinti su savo geradariu auklėto
ju Mazūrų netoli Kanados tar
naująs, lietuvis karys Paulius. 
Labai nusiminė Paulius, kad sa
vo auklėtojo nebegalėjo matyti, 
pavėlavo į laidotuves. Paulius 
tarnauti JAV armijoj yra pasi
žadėjęs 5 metus ir dabar jau ren-i 
giasi įstoti į kadetų mokyklą, 
kurią išėjęs gaus leitenanto lai^k 
nį ir Amerikos pilietybę.

Lietuviai Korėjoje
Lietuviai kariai toj istorinėj 

painiavoj irgi visko pergyveno. 
Ten buvo ir sužeistų mūsų tau
tiečių. Taip Zigmas Toliušis bu
vo sužeistas prieš pat karo pa- 

__ liAUbas, gydėsi ligoninėje, pa-

Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda* 
vimo reikalais kreipkitės į didžiausios Ka
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HAMILTONE

J. Valevičius ir A. Pranckevičius
* "
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Savarankiškas galvojimas
Kad tremtyje bei emigracijoje ’ priaugančiajai kartai savaran-, “savarankiškas”. Mūs protas ga- 

Nemuno šalies ramaus gyvento- į kiškų galvojimu padėti užsigrū- Ii atsiremti į realybę trejopu bū-

Prel.

jo galvoseną, kuri pasižymėjo ir dinti prieš visas blogas svetimas 
samprotavimo teisingumu ir ’ įtakas ir išmokti pažinti ir bran- 
dvasinių vertybių branginimu ginti dvasines vertybes. Priau- 
yra neigiamai paveikus, apglu- gančios kartos auklėjime vienu 
šinanti įvairi propaganda, per iš kapitalinių klausimų yra su- 
greitas gyvenimo tempas, neduo- , formavimas tos galvosenos, kuri 
dąs įsimąstyti, neturėjimas po ’ atsiremia į objektyvią tiesą, pa
kojomis savos žemės, nėra jokia 1 ties savarankiškai pažintą ir pa- r------------------------------------
paslaptis. Šio Takto aiškus simp- miltą. Tai vienintelis įsitikinimo 1 kiškai galvojąs žmogus ir iš kitų 
tomai: principų negerbimas, ap- ir įsisąmoninimo kelias. Kad tai liudijimo priims tiesą tik tada, 
sisprendimas vien pagal materi- yra galima atsiekti ne tik rinkti- kai jis savo svarstymu, sprendi- 
jalinį išskaičiavimą, lengvapė- nėms asmenybėms, bet ir plačių mu bus tikras apie jų kompeten- 
diškas prisitaikymas prie laiko 1 masių žmonėms, gali paliudyti ir ciją ir tiesos meilę. Taigi sava- 
ir vietos dvasios. Į providencialaus Mgr. Cardijn1 rankiškas galvojimas ir bus šis

Gyvenamojo momento svarba sukurto žosistų sąjūdžio studijų sugebėjimas pačiam savomis jė- į 
mus verčia kelti šį klausimą, kad ratelių veikla, kur eiliniai -fab- gomis prieiti prie tiesos aiškumo] 
kuo mažiau lietuvių sutirptų ^kų darbininkai savarankišku arba kritikos keliu prieiti prie 
svetimų tautybių katile. Norime1 galvojimu bei asmeniniu įvairių (tikėjimo arba pasitikėjimo aiš- 
atkreipti dabartinės suaugusių- klausimų nagrinėjimu įsigyja kūmo.

du: arba autoritetingu kitų liu
dijimu (Dievo ar žmonių); arba 
kito gali būti privestas prie tie
sos aiškumo ir tada protas yra , 
priverstas ištarti “taip” arba 
“ne”; arba savomis pastangomis,1 
tyrinėjimais, svarstymais priei- ( 
ti prie tiesos aiškumo. Savaran-1

jų kartos dėmesį, kad nepasiduo- tvirtą ir įsąmonintą pasaulėžiū- 
tų trims stiprioms mūsų laiko 
dvasinėms srovėms: di j afekti
niam materializmui, bet kokia 
forma pasireiškiančiam, totali
tarizmui bei vadizmui, kurs kon
krečią išraišką buvo gavęs vo
kiškame nacijonalsocializme ir 
italų fašizme, ir pragmatiniam 
materializmui, kurį vakarų vėjai 
atpučia iki laisvosios Europos 
krantų. Draug yra atkreiptinas 
mūs tremtinių bei emigrantų dė
mesys, kad sugebėtų gyvenimo 
sūkuriuose branginti mūs tauti
nes vertybes ir’ Europos krikš
čionišką kultūrą, kad neišsižadė
tų tikrų dvasinių vertybių išsi
neštų iš Tėvynės ir kad nebėgtų 
paskui blizgučius bei technikos 
“stebuklus”.

Jauniesiems, kuriems papras
tai labai imponuoja valios jėga 
ir technikos milžiniška pažanga, 
reikia Įrodyti, kad yra garbinga 
būti lietuviu ir kad yra daug 
vertybių brangesnių už techni
kos paskutinį žodį ir stiprių rau
menų jėgą.

Tautos gyvenimui reikia stip
rių asmenybių, kurias formuoja 
labiausiai savarankiškas galvoji
mas ir savarankiškas gyvenimas. 
Tautos vadais tampa tie, kurie 
sugeba daugiau ir toliau matyti 
negu masės. Tai atsiekiama sa
varankišku mintijimu, idealų 
meile ir išvystyta ryžtinga va
lia. Negera ta žuvis, kuri nesu
geba plaukti prieš srovę. Ogi 
plaukti prieš -gyvenimo dvasinę 
srovę tegali tik tas, kurs sugeba 
pats tiesą surasti ir tvirtai su 
meile jos laikytis.

' Pravartu dar suminėti sava
rankiško galvojimo naudą indi
vidui ir bendruomenei. Savaran
kiškai galvojąs ir gyvenąs žmo
gus atsipalaiduoja nuo daugelio 
vergiškų mados saitų, sugeba 
kritiškai suteikti viešosios opi
nijos “duomenis” ir atsispirti 
pragaištingoms ir stiprioms gy
venimo srovėms. Toks žmogus 
savo protu ir valia vis labiau iš
silaisvina iš instinktų veikimo. 
Ne be reikalo Kristus yra pasa
kęs: “Tiesa jus išlaisvins”. Psi
chologų yra konstatuota, kad sa
vanoriškojo galvojimo tipas yra 
daug mažiau linkęs į pavydą. 
Vietoj to, kad leistis būti drasko
mam taip asmenį pažeminančios 
pavydo aistros, jis pasigėrės ir 
pasinaudos kito laimėjimais,. 
juos sau prisitaikydamas. Jis su 
patrijarchu Abraomu tars: “Jei 
tu eisi po kairei, aš laikysiuos 
dešinės, jei tu pasirinksi dešinę, 
aš eisiu po kairei” (Gen. 13,9.). 
Savarankiško galvojimo nauda 
bendruomenei tarp kita ko yra 
ta, kad užkertama kelias melo 
skleidimui ir pakertama šaknys 
kiršinimams.

Suaugusiųjų, pirmoje vietoje 
tėvų ir mokytojų, yra pareiga
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IŠTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi
naitės nepaprastai patogios ir 
minkštos — jos visuomet švel
nios nosiai. Prašykite “FACE- 
ELLE” lignino nosinaičių.

Šiuo keliu yra įgyjamas proto 
įpratimas kritiškai spręsti apie 
įvairius pažinimo objektus. Tai 

Reikia pirmiausia išsiaiškinti: galima būtų pavadinti savaran- 
kas yra savarankiškas galvoji- kiško objektyvaus samprotavi
mas? Atsakydami į šį klausimą 1 mo galvosena. Šitokią galvoseną 
pirma pažiūrėsime, kas yra ob- turi tas žmogus, kurs sugeba pa- 
jektyvus galvojimas, paskui pa- šalinti visas išorės įtakas ir vi- 
matysime, kas yra savarankiškas daus aistras, stumiančias į sub- 
galvojimas. Objektyvus galvoji- jektyvumą ir nuoširdžiai siekia 
mas yra tas, kur mūs^protas at-' tiesos. Suradęs tiesą, ją priima, 
siremia į realybę; galvojama nors ji jam būtų ir nemaloni, 
apie tai, kas iš tikrųjų realybėje Jis taip yra išvidiniai nusiteikęs, 
egzistuoja, o nėra vien vaizduo- kad visada yra pasiruošęs tiesai 
tės sukurtas dalykas. Ir kai mūs žiūrėti tiesiai į akis. Paaiškinimo 
protas susijungia su realybėje dėliai dar pridursime, kad sava- 
egzistuojančiu pažinimo objektu rankiškam objektyviam galvoji- 
ir ištaria savo žodį “taip yra” mui nepakanka vien sielos nusi- 
arba “taip nėra”, gaunama for- teikimo nuoširdžiai ieškoti tie- 
mali tiesa. Priešingas galvojimas sos (tai, žinoma, yra labai daug 
yra subjektyvus, kur protas ne-‘ir svarbiausia), bet drauge rei- 
atsiremia į reąlybę, kur vaizduo- {kia ir sugebėjimo rasti pačiam 
tė jam'pakiša vien jos sukurtą ; tiesą, tam tikro proto pribrendi- 
objektą arba kur valia, savo mo ne vien kartoti, ką kiti pa- 
kapryziškumu nepril e i s d a m a sakė, arba kąs randama parašyta 
protui pasiekti realybę, priver- : laikrašty ar knygoje, bet pačiam 
čia jį ištarti “taip” kur reikia kritiškai žiūrėti. į; dalyką,' klaų- 
tąrti “ne”, ir “ne”, kur reikia ’sianVsiivęš; ar tai yra.tiesa, ar 
tarti “taip”. Tokį proto žodį va- tai gali būti tiesa, 
diname subjektyvia tiesa.

Grįžkime dabar prie termino

“Trimitas” Hamiltono TFA sukaktuvėse

♦ Dr. J. Navickas.
(Bus daugiau)

Worcester,‘Mass., Aušros Var
tų parapijos klebonas prelatas 
Konstantinas Vasys šiemet šven
čia 65 m. amžiaus, 40 m. kunigys
tės ir 25 m. klebonavimo sukaktį.

Energingasis lietuvybės ir ka
talikybės darbuotojas JAV kun. 
Vasiliauskas- Vasys gimė 1888 
m,. liepos 14 d. Gelgaudiškio pa
rapijoje, 1905-1911 m. mokėsi 
Seinų kunigų seminarijoje. Dar 
tik su žemesniaisiais šventini
mais 1911 m. atvyko į JAV. 1913 
m. mokėsi Montrealio seminari
joje ir tais pat metais buvo 
įšventintas kunigu. Primicijas 
atlaikė Lietuvoje, savo gimtoje 
parapijoje, bet tais pat metais 
vėl grįžo į Ameriką ir buvo pa
skirtas Worcester šv. Kazimiero 
parpijos vikaru. 1915 m. jam bu
vo pavesta organizuoti lietuvių 
parapiją Westfielde, kur išbuvo 
iki 1925 m., kada buvo paskirtas 
klebonu šv. Kazimiero parapijos 
parapijoj Worcester, kol pa
sveiks klebonas kun. Jakaitis. 
Kai 1927 m. kun. Jakaitis grįžo, 
kun. Vasys sugrįžo į Westfieldę. 
Po dviejų metų jis buvo paskir
tas naujai kuriamos Aušros Var
tų parpijos klebonu, kuriose pa
reigose ir šiandien tebėra.

sukaktuvininkas
I Pirmuoju tos parapijos klebo
nu — steigėju buvo buvęs kun. 
Čaplikas, kuris betgi tik pagrin
dus padėjo ir bažnyčios tik sie
nas tespėjo pastatyti. Visa kita 
buvo nuveikta kun. V. Ir tai la
bai sunkiais ūkinės depresijos 
laikais. Atėjęs klebonauti, kun. 
V. rado pastatytas bažnyčios sie
nas ir 114.500 dol. skolos. Kol vi
sos statybos buvo baigtos ir baž
nyčia įrengta bei 1949 m. atre
montuota, klebonas išleido dar 
per 160.000 dol. Nuošimčių už 
paskolą teko sumokėti veik 125.- 

.000 dol., o visdėlto jau 1953 m. 
(visos skolos buvo baigtos moke
sti. Beabejo, tai tik didelių admi
nistracinių ir ūkinių klebono su- 

; gebėjimų dėka.
j Prel. K. A. Vasys JAV lietu
vių visuomenėje plačiai žinomas 
taip pat kaip visuomenininkas ir 
spaudos darbininkas. Pradžioje 
savo gyvenimo JAV dirbo spau
doje: buvo “Draugo”, “Kataliko” 
ir “Moksleivio” redaktorių, .1 P. 
karo metu buvo veiklus L. T. Ta
rybos ir Vykd. Komiteto narys, 
vėliau ypač reiškėsi Kunigų Vie
nybėj e,kurios buvo kelis kartus 
pirmininku, LRKFA, BALFe ir 
t.t. Yra parašęs, o ypač išleidęs 
eilę knygų, kurių stambiausia 
prel. dr. F. Bartkaus ir kan. dr. 
P. Aleksos “Dievas ir Žmogus”. 
Jos pelną paaukojo šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje.

Pastebėtina, kad garbusis Pre
latas dalyvavo ir prie Tėviškės 
Žiburių gimdymo, kai 1949 m. 
rudenį buvo atvykęs į Kanados 
liet, kunigų suvažiavimą ir daly
vavo specialiame kunigų bei pa- 
saulėčių posėdy, nutarusiam Ka
nadoje įkurti lietuvišką katali
kišką laikraštį-. Ir dabar prelatas 
V. domisi “TŽ” likimu, yra jų 
prenumeratorius ir kas met gau
na progos juos aplankyti.

Gegužės 30 d. Worcesteryje 
įvyks didžiulės Jubiliato pager
bimo iškilmės. Ta proga ir mes 
Jubiliatui linkime dar daug daug 
metų darbuotis vis su ta pačia 
energija ir jaunatvišku judru- 

i mu. A.

SPORTAS

Tace-elle
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Aną sekmadienį, gegužės 15 d. 
TF Hamiltono skyrius atšventė 
savo intensyvios veiklos 3 metų 
sukaktį. Šia proga rengto kon
certo - vakaro programą išpildė 
Toronto liet, orkestras “Trimi
tas”, diriguojamas muzikos prof. 
L. Turkewech.

“Trimitas”, administruojamas 
energingo jo steigėjo St. Jokū
baičio, per dvejus metus išaugo 
į stiprų mūsų muzikinės kultū
ros reprezentantą. Jo koncertai 
Toronte, Niagara Falls, Windso
re ir kitur turėjo ddelį pasiseki
mą.

Hamiltono TF skyrius, pa
kviesdamas “Trimitą” sukaktu
viniam koncertui, savo trijų me
tų didelį darbą atžymėjo tikrai 
puikiai: programa savo Įspūdin
gumu visai atitiko skyriaus-pra
eičiai, tarytum, muzikos garsais 
perdavė jo atliktus * darbus, 
klausytoją žavėjo ištraukos iš 
operų “Martha” ir “Carmen“, La 
Spagnola, Persų turgavietėj, 
Tallat - Kelpšos Žaliojoj lanke
lėj ir gal daugiausiai lietuvišką 
širdį guodė A. Prielgausgo or- 

I kestrui pritaikyta lietuviškų ka- 
> ‘ % rln-ivu, ‘‘Tonini izxlr
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Žalios dėi

riškų dainų pynė — “Dainuok, 
Lietuvi kary!” Operų ištraukas 
Žaliojoj lankelėj ir La Spagnola 
dainavo solistas Br. Marijošius, 
palydimas orkestro.

Visą programą klausytojai se
kė su didele įtampa, atskirus jos 
dalykus palydėdami audringais 
plojimais, o vienu kitu atveju ir 
grindims nebuvo ramybės! Ypač 
šiltai sutiktas solistas Br. Mari
jošius. Didelio efekto protarpiais 
teikė prof. St. Kairio ir Dudonio 
smuikų garsai.

Bendroje išvadoje šis “Trimi
to” koncertas padarė hamiltonie- 
čiams malonią staigmeną. Pro
grama truko vieną valandą, taip 
kad svečiai nespėjo nuvargti.

Linkėtina “Trimitui” ir toliau 
su ta pačia energija reprezen
tuoti lietuvius plačioje Kanado
je, o savųjų tarpe puoselėti tė
vynės meilės žiburėlį atsivežtą 
nuo Nemuno ir Šventosios kran
tų, iš gintarinių Baltijos pakran
čių!

Netikėtą staigmeną mūsų TF 
skyriaus valdybai šį kartą sutei
kė mielieji Hamiltono lietuviai: 
šiame sukaktuviniame koncerte 
mes tikėjomės viii 300 svečių, o 
atvyko tik 168. Rezultate paren
gimas davė apie $115 nuostolio.

ir įvarius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
- - gausite--! ik

ŽUKLAVIMO

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

- Telefonas LA. 9547 - ,
čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius 

medžioklinius šautuvus. *

Mūsų valdyba galvoja, kad 
taip atsitiko veikiant kelioms 
nepalankioms aplinkybėms: pir
mas šį pavasarį šiltas šeštadienis 
išvyliojo dalį į paežerius, armė
nų salė mūsų publikos nemėgia
ma (ta v-ba jautė ir prieš kon
certą, bet neturėjo galimybės 
pasirinkti geresnę), sekantį šeš
tadienį B-nės v-ba ruošė balių 
gražioje Royal Connaught salėje 
ir sekmadienį ten pat koncertą 
su Lietuvos operos solistais iš 
JAV.

Visdėlto faktas lieka faktu, 
kad 3-jų metų sukaktuvinis kon
certas o-jos, kuri per šį laiką su
telkė apie $9000 pajamų, — ir ne 
o-jos malonumui ar jos vidaus 
reikalams, bet mūsų patiems di- 
džiausiams tikslams: tėvynės va
davimui, šalpai, tautiniai kultū
rinėms sritims paremti, — davė 
nuostolio. Šis nepasisekimas ir 
dar tokiu iškilmingesnių mo
mentu v-bos nariams suteikė 
tam tikro kartėlio.

Visuomeninio darbo atstovai, 
neturį jokio kito siekio, kaip gar
bės, asmeniškos naudos, asme
niško pasitenkinimo, o remia tik 
pasirinktą kurią nors gražią idė
ją, yra būtini bendraminčių ak
tyvios paramos. Jei ši visuome
nės parama sumažėja ar išnyks
ta, tuo pačiu tie asmenys neten
ka impulso, kuris juos jų darbe 
skatintų. Reikia tikrai didelės 
valios šiame krašte, kur absoliu
ti dauguma gyventojų visą dė
mesį ir pastangas sukoncentra
vusi į praturtėjimą arba biologi
nius malonumus, kad būti pajė
giu eiti pasirinktos idėjos kryp
timi pavieniui. TF Hamiltono sfc 
valdybos nariai gi yra tokie pa
tys lietuviai, kaip ir šimtai kitų 
hamiitpniečių, su tom pačiom sa
vybėm. Norėčiau atkreipti ha- 
miltoniečių dėmesį ir ateity pra
šyti jų paramos tokioms mūsų 
sritims, kaip šalpa, tautinis švie
timas, laisvės kova, kurios mūsų 
tautai yra gyvybinės. Jei lietu
viu dėmesys šioms sritims ma- 
žės^h- tautiečiai, vadovaują 
šioms organizacijoms negaus Įri
tu moralinės ir materialinės pa
ramos, jų veikimas silpnės ir tu
rės užleisti vietą privatiems, pel
no siekiantiems, asmenims. Šitą 
reiškinį jau galime pastebėti ir 
mūsų tarpe. Spaudoje jau randa
me skelbimų, pasirašytų “rengė
jai”. O tai būna vienas ar keli 
privatūs asmens, neturį nieko 
bendro su jokia o-ja. O privatus 
asmuo, siekdamas savo asmeniš
ko intereso, visada yra veržles
nis, ištvermingesnis ir dažnu at
veju nesiskaitąs su jokiais varž
tais.

Mūsų v-ba pilnai tikį, kad šis 
atsitiktinumas neturėjo nfekieno 
blogos valios ir tvirtai įsitikinu
si, kad sekančiuose Tautos Fon
dui parengimuose susilauks di
džiausios mūsų hamiltoniečių 
lietuvių paramos. St. Bakšys.

V. Bričkas meno akademijos absolventas
tais, “Skautų Aido” nuolatine 
meno priežiūra bei iliustracijo
mis. Visa tai, jo paties žodžias 
tariant buvęs skubotas studento 
darbas^ Kurioje srityje ir kaip 
jaunasis dailininkas pasireikš 
dabar — parodys ateitis. Šian
dien būtų neprasmingi bet kokie 
pagyros žodžiai. Tačiau reikia 
stebėtis jo veržlumu ir pagerbt 
jo atkaklų darbą bei siekimą už
sibrėžto tikslo. Jo gyvenimo są
lygos anaiptol nebuvo lengvos, 
ypač pirmaisiais metais. Galbūt 
sunku įsivaizduoti, bet jaunasis 
menininkas ne visada galėjo būti 
sotus. Jokie sunkumai jo nepa- 
laužė ir šiandie mes sveikinam 
V. Bričkų ir džiaugiamės drau
ge su juo, linkėdami ateičiai kū- 
rybingų metų. I. V.

Pereitą antradienį nemažas 
būrelis pasipuošusių torontiečių 
susirinko Meno Galerijori iškil
mingam diplomų įteikimui šiais 
metais baigusiems Meno Akade
miją studentarrts. Būtų nereika
lingas šis priminimas lietuviško
je spaudoje, jei tai nebūtų maža 
dalimi ir mūsų visų šventė. Tarp 
šiemetinių absolventų turime ir 
savo tautietį Viktorą Bričkų, ku
ris po ketverių metų intensyvaus 
darbo, sėkmingai baigė akade
miją, laimėdamas Ontario gu
bernatoriaus medalį.

. Viktoras Bričkus, kilimo že
maitis, gimęs 1924 m. Lenkimuo
se, Kretingos apskr. Gimnaziją 
baigė 1942 m. Skuode. Baigęs 
bandė įstoti į Vilniaus Meno 
Akademiją, bet karo metai bei 
įvairios registracijos kariuome
nėn suardė jo planus. Vėliau ka
ras atbloškė jį į Danijos sostinę 
Kopenhagą.’ Čia 1947 m. įstojo į 
universitetą ir studijavo filologi
ją, iki danų valdžia uždraudė 
politiniams pabėgėliams lankyti 
bet kokią augštąją mokyklą. Ta
da pradėjo dirbti žymaus danų 
skulptoriaus Maxolli studijoje. 
Kopenhagoje V. B. aktyviai da
lyvavo lietuvių visuomenihiamė 
gyvenime, ypatingai daug laiko 
skirdamas skautų organizacijai. 
1949 m. atvyko į Kanadą ir apsi
gyveno Londone, Ont Po metų 
persikėlė į Torontą ir įstojo j 
Tor. Meno Akademiją, kurias 
ketverių metų tapybos ir pieši
mo klasę baigė garbės pažy
miais. Jau pirmaisiais metais už 
pažangumą laimėjo O’Keefs sti
pendiją, antrais, trečiais ir ket
virtaisiais metais Švietimo bei 
McLaughlinc stipendijas. Daly
vavo Meno Akademijos metinė
se parodose, ruošiamose Toronto 
Meno Galerijoje.

Viktoras Bričkus dabar yra 
įsteigęs drauge su savo studijų 
collega pritaikomojo meno stu
diją, taip pat suorganizavęs su 
grupe kanadiečių mažą studijėlę 
tolimesniam lavinimuisi. Iki šiol 
jis buvo žinomas Toronto visuo
menei įvariiį^parengimų plaka

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Paulius Jurkus, Pavasaris prie 

Varduvos, išleoid, Liet. Knygos 
Klubas, 1954 m., Chicaga, 176 
psl., kaina $2.50.

Lietuvių Dienos, 1954 m. ge
gužės mėn. Nr. 5, 24 psl.

Pabaltiečių sporto šventė
Pabaltiečių sporto šventėje, 

kuri prasidės šį penktadienį 7 v. 
v. C. YMCA bus žaidžiama: di
džiojoje salėje vyrų krepšinis: 
latviai — estai, estai — lietuviai, 
lietuviai — latviai. Lietuvius at
stovauja: Vytis — Duliūnas, Ig
natavičius, Preikšaitis, Vaičiulis, 
Kulys, Žukas, Supronas, Gvil
dys, Smolskis; Toronto Tauras
— Gineitis; Montrealio Tauras— 
Bukauskas.

Mažojoje salėje moterų tinkli
nis: lietuvės — estės, estės — lat
vės, latvės — lietuvės. Lietuvės- 
Pacevičiėnė, Zubrickaitė, Bal
sienė, Biskevičienė, Kuprevičie- 
nė, Kasperavičiūtė, Vėlyvytė, 
Ožalaitė, Balsytė — visos Toron
to Vytis.

Vyrų stalo tenisas: lietuviai — 
latviai, estai — latviai, lietuviai
— estai. Kas atstovaus vyrus sta- 
o tenise buvo skelbta anksčiau, 
o moteris atstovaus sekančios 
stalo tenisininkės: Hamiltono 
Kovas — Subatnikaitė; Toronto 
Vytis —- Kasperavičiūtė, Balsie
nė ir Pacevičienė.

Šachmatai bus žaidžiami ant 
dešimties lentų: penktadienį 7 v. 
latviai— estai; šeštadienį 11 vai. 
estai — lietuviai ir apie 6 vai. 

latviai — lietuviai. Be nuolatinių 
Toronto Vyčio šachmatininkų 
rungtynėse dalyvaus ir Hamilto
nu Vaitonis.

< Penktadienį dar įvyks ir drau
giškos jaunių krepšinio rungty
nės Toronto Tauras — latviai. 
Jos bus įterptos tarp moterų 
tinklinio rungtynių mažojoje sa
lėje.

šeštadienį 11 vai. rytą rungty
nės bus tęsiamos toliau: šachma
tai ir stalo tenisas. 1 vai. vėl jau
nių krepšinio rungtynės: Mont
realio Tauras — latviai. Montre
alio Tauro sąstatas dar nežino
mas, bet atrodo bus tie patys, ku
rie buvo skelbiami Montrealio 
spaudoj. Toliau sektų 2.15 vai. 
paradas; 2.45 vai. moterų tink
linio finalas; 3.30 vai. vyrų tink
linio finalas, — žaistų latviai ir 
estai, nes lietuviai tinklinio ko
mandos tuo tarpu neturi; 5.30 
vai. moterų krepšinio finalas, — 
žaistų latvės ir lietuvės, nes es
čių krepšininkių irgi tuo tarpu 
neatsirado. Lietuves atstovaus 
tos pačios kaip ir tinklinyje.

Po to, 6.15 vai. vyrų krepšinio 
finalas ir sportinė programa bū
tų baigta. Futbolo rungtynės bus 
pravestos vėliau patiems daly
viams susitarus. Lietuvius fut
bole atstovautų: Toronto Vytis: 
Dūda, Gudas, Pieteraitis, Vėly- 
vis, Žukas,; Paukštys, Šimkus, 
Lietuvininkas, Preikšaitis, Vėly- 
vis, Kasperavičius, Budreckas, 
Dauginis ir Tėvelis iš Hamiltono 
Kovo. ‘

.Sporto apygardos vadovas.
Šveicarijoje vyksta kruopštūs 

pasiruošimai šią vasarą įvyks
tančiom pasaulinėm futbolo pir
menybėm. Šeimininkai labai su
sirūpinę tinkamai paruošti orga
nizacinį aparatą, ypatingai dėl 
to, kad šis turnyras atneštų pa
kankamai pajamų, nes šio tur
nyro, taip ir visų pasaulinių tur
nyrų rengėjai — šeimininkai tu
rės nepaprastai didelių išlaidų. 
Teks visoms dalyvaujančioms

valstybėms sumokėti kelionės ir 
pragyvenimo išlaidas. Visa tai 
tik žiūrovai tegali sunešti. Tam 
reikia milžiniškų stadijom}, d to
kių kaip Brazilijoje su 260.000 
vietų, šveicarai neturi. Kitas gal
vosūkis sudaryti šeimininkams 
pritinkamą valstybinę rinktinę. 
Tai garbės reikalo galvosūkis.-

Šio turnyro finale susitinka 16 
valstybių rinktinių, kurių su
sitikimams suskirstytos į 4 gru
pes: • > H

1 grupė — Jugoslavija, Mek
sika, Prancūzija ir Pietų Ameri
kos atstovas;

2 grupė — Vengrija, Vokieti
ja, Turkija ir Tol. Rytų atstovas;

3 grupė — Austrija, praeitų 
metų meisteris — Brazilija, Če
koslovakija ir Škotija;

4 grupė — Anglija, Belgija, 
Italija ir turnyro šeimininkai.

Įdomu, kad rusai tame turnyre 
nedalyvauja, nors jie yra pasi
reiškę kaip pajėgus vienetas. 
Pasirodo, jie dar toli gražus ne
gali tikėtis tokiame turnyre lai
mėti, o rusai niekada nedalyvau
ja jokiame turnyre (ir ne vien 
sportiniame), kur jie nesitiki lai
mėjimo.

Keturių minučių riba nugalė
ta. Jau seniai lengvaatletai gal
vas suko, kaip prabėgti 1 mylią 
per 4 min. Nuo garsiojo švedų 
bėgiko G. Hagg rekordo (4:01,4) 
niekas geresnio laiko negalėjo 
padaryti. Šis rekordas išsilaikė 
virš 10 metų, o bandymų buvo 
daug. Australietis J. Landy pra
eitą vasarą buvo pasiryžęs, žūt 
būt, tikslą atsiekti — nepavyko. . 
Šį pavasarį nei iš šio nei iš to iš
lindo niekam negirdėtas anglas 
R. Bannister ir tą užburtą 4 min. 
laiką sukirto. Jis mylią prabėgo 
3: 59,6. Dėl to pasaulis net poli
tiką užmiršo. Ir kaip paprastai, 
amerikonai tuoj kviečia jį at
vykti Amerikon gastrolėms. Gai
la, kad atvykęs turėjo susilaiky
ti nuo perdidelės reklamos bei 
bėgimų, nes tuo būtų praradęs 
mėgūjo sportininko vardą. Šis 
rekordas, reikia manyti, greit ne
bus sumuštas, gal ir jam pačiam 
nebepavyks net pakartoti to 
laiko.

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS. 

Lietuviškos ir 
vokiškos 

' patefono 
plokštelės.

DOVANOS 
su lietuviškais 

motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

Kanadoje mes naudojamės

ŽODŽIO LAISVE
Teisė viešai reikšti savo nuomonę yra viena iš Kanados

piliečių laisvių. Kiekvienas gali nesivaržydamas reikšti savo

nuomonę be baimės, kad dėl to nukentės, jei tik tup ne

siekiama griauti valstybinės ar visuomeninės santvarkos.

žodžio laisvė yra viena iš brangiausių laisvių, kuria mes

naudojamės Kanadoje

Naudokimės ja visuomet '

O'KEEFB? BREWING COM FA N Y L ĮMITĘ B

TBV1SK.ES
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Parduodami namai, krautuvės, ūkiai 
B. SERGAUTIS

REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST., tarp Ossington ir Dovercourt. 

TELEFONAI: OL. 6381, OL 6382

- Dovercourt. 
mūrinis narnos 

įmokėti apie

Mann & Martel
1245 Bloor St. W

$13.300 kaina. Bloor 
ougštų, otskiros,

• - Vieto garažui;
$4.000.

$13.500. Margueretto prie Bloor. 7 
šviesūs ir nepaprastai jaukūs— 
švarūs kombarioi. Kietmedžio 
grindys. Moderni ir didele virtu
ve. Vandeniu - alyva apšildy
mas. Dvigubas garažas. Kiemas . 
su vaismedžiais. Namas dviejų 
ougštų ir pusiau atskiros; įmo
kėti $4.000.

$13.500. St. Clair - Oakwood. 6 k., 
rug plytų nartuos, 2 mod. virtu
vės, vieta garažui, nedidelis 
įmokėjimas.

$9.900. Runnymcde rajone. 6 kamb., 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
moderni virtuvė.

$15.500. Bloor - Keele. 6 komb., at
skiras, rųg plytų namas, vond. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, garažas.

$14.200. Indian Grove - Bluer. 7 k., 
mūrinis namas, olyvo šildomos, 
moderni virtuve.

$15.800. Indian Rd. - High Park. 8 k. 
mūrinis. Vond. Šildomos; įmo
kėti opie $5.000.

$^6.500. High Pork - Ronccsvalles. 8 
komb., mūrinis, otskiros nomos; 
įmokėti $5.000.

$15.500. Bloor - Dufferin. 8 komb., 
otskiros, mūro nomos, 2 virtu
ves, vieta garažui. Reikalingas 
remonto.

Tuščia krautuvė su namu. Dundas gr. 
prie Beatrice. Mūro nomos, 5 k. 
ir krautuve tinkanti visokiam 
bizniui. Kaina apie $14.000, 
įmokėti apie $4.000.

Maisto krautuvė su namu. Prie Lietu
vių Namų. Gerom stovy mūro 
namas. 8 komb. vond. šildomos, 
kietm. grindys. Komb. dažyti., 
dvigub. garažas, krautuvė su vi
sais • įrengimais; įmokėti tik 
$5.000, kaino opie $18.500.

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėįimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

Lietuviams pirkimo - pardavimo atveju su malonumu patarnaus 
mūsų tautiečiai:

Telefonas OL. 6381. 
s: J UC E VIČI U S 
Telefonas OL. 6382.

Telefonas OL. 6381

Telefonas OL. 6382.

R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, bizūius ir tt.
BIURAI:

. 2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMILTONIEČ1AI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

. Nepamirškit manęs!
E. KRONAS

. REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558
*

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentdhis mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. J dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

HOLLAND MARCH .- BRADFORD, 
$ 7.300, įmokėti apie $3.500, 

į daržovių forma, 5 akrai geriau
sios rūšies žemės su trobesiais ir 
visais įrengimais. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

DURIE ST. - HIGH PARK. Visai at
skiros, 6 nepcrcin. komb., gero 
mūro nomos. Garažas su įvažia
vimu iš gatvės. Kaino $16.300, 
įmokėti $4.000. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.
i ■ ■ ■ .

DIVISION STR. — COLLEGE, 
$14.500, įmokėti apie $5 000, 
9 neperein. labai gražių kamb., 
per 2 ougštus namas. 2 virtuvės; 
kietmedžio grindys; vandeniu - 
alyva Šildymas; garažas. Skam
binti P. MALISAUSKAS, OL.- 
6321.

WOODSIDE-RUNNYMEDE. $ 18.900 
pilna kaina ,visai atskiros, labai 
gero mūro namas, 7 kambariai 
per du ougštus, kvadratinis plo
nas, dvi virtuvės, kietmedžio 
grindys, pusiau įrengtos kamba
rys III ougŠte, didelis kiemas, 3 
garažai, platus Šonims įvažia
vimas. Skambinti P. Žulys, OL. 
6321.

CRAWFORD — BLOOR. $15.500 
pilna kaina; labai gero muro, 
pusiau atskiras, 7 kambariai, 
alyva šildomas, dideli nepereina
mi kambariai, kietmedžio grin
dys, vieta garažui, žemas įmokė
jimas, balansui viena atvira sko
la. Skomb. P. ŽULYS, OL. 6321.

ANNETTE - CLENDENAN. $17.500 
pilno koine, visai atskiras, lobai 
gero mūrą nomos. 9 kombarioi, 
moderni virtuvė, vandeniu - oly- 
vo šildomos, lobai gražus nomos 
iš lauko ir viduje. Neougštas 
įmokėjimas, balansui vieno at
vira skolo. Skambinti P. Žulys, 
OL. 6321.

GLENLAKE - CLENDENAN. $4.000 
įmokėti, visai otskiros, gero mū-' 
ro nomos, kvadratinis plonos^ 7 
kambariai per du ougštus, dvi 
virtuvės, olyvo šildomos. Geros 
pirkinys. Prašom paskubinti — 
namas visoi be skolų. Skam
binti P. Žulys, OL. 6321.

DURIE - RUNNYMEDE. $13.500, 
įmokėti opie $3.500. 6 komb., 
otskiros mūrinis nomos, moder
ni virtuvė, kietm. grindys, neper- 
cin. komb., garažas, galimo tuo
jau užimti. Skambinti P. Ker- 
beris, ME. 2471.

DELAWARE - COLLEGE. $18.500, 
įmokėti apie $6.000, puikus 7 
ir saulės kamb., atskiras mū
rinis namas, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, kvodrat. pla
nas, kietmedžio grindys, gara
žas po namu. Puikus pirkinys, 
be skolų. Sakmbinti P. Kerbe- 
ris, ME/2471.

HIGH PARK BLVD., $33.000, įmo
kėti apie $15.000, 16 kamb., 
atskiras, gerų plytų triplcksos, 
karšto vandens - alyvos šildy
mas, garažai, kietm. grindys, 
be skolų, geros pajamų namas. 
Skomb. P. Kerbcris, ME. 2171.

SYMINGTON - DUPONT. $14.200, 
įmokėti apie $3.000. 6 komb. 
mūrinis namas, kietm. grindys, 
naujas garažas, namas labai ge
rame stovyje. Skambinti P. KER- 
BERIS, MĘ. 2471.

CONCORD — BLOOR, $2.900 įmo
kėti; pusiau atskiras 7 neper
einamų kambarių namas; gara
žas. Greitas užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

HUMBERSIDE — DUNDAS, $3.000 
įmokėti, pusiau otskiros 6 kam
barių nomos; vieto gorožui. Grei 
tas užėmimas. Skambinti P. 
Grybas ME.‘ 2471.

DUFFERIN — DAVENPORT, $2.500 
įmokėti; otskiros 6 kambarių na
rnos, dvi virtuvės, olyvo šildo
mos; lobai gražus kiemas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

WILLARD - COLBECK. $17.900, įmo
kėti $6000. Atsk. rupuotų plytų,
7 kamb. per du ougštus nomos, 
olyvo šildomos, moderni virtu
vė, 4 gabalų vonia, kvodrotinis 
plonos, gorožos. Balansui viena 
skolo. Skambinti P. GRYBAS, 
ME. 2471.

MONTROSE - HARBORD. $15.000, 
įmokėti $5.000. Pusiau otskiros,
8 nepereinom. komb. nomos, 3 
virtuvės, dvigubos gorožos. Ba
lansui vieno skolo. Skambinti *P. 
GRYBAS, ME. 2471.

BERESFORD — ANNETTE distrikte. 
S. B. 6 k. gerame stovyje Koino 
$14.200 — 3.500. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

DUFF ERIN — COLLEGE, trijų ougštų
9 k. gerame stovyje, vieto gara
žui; $215 mėn. pojomų. Koino 
$16.500. Skambinti J. ŽEMAI- 
TIS, ME. 2471.

DUFFERIN — DUNDAS, loboi gero ( | 
me stovyje, 6 k. plytų muro no
mos, gorožos; lengvi morgyčioi. 
$14.500 — 4.000. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

Tel
Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONJS—OL. 8074. Z. UMBRAŽUNAS—ME. 0667
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimu - pardavimo 

įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių*gerą vardą.

OL. 8481

1. Siūlome plačiausių namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

$2.000 įmokėti. St. Clair - Duffer i n.
6 k., mūrinis, lobai puikus vi
duje, vienas atviros morgičius 
balansui 20 metų. Skambinti. Z. 
Umbražūnui.

$2.500 įmokėti. Glenlake-Ookmount.
6 k., raupuotų plytų gražus ir 
modemus narnos, otskiros, kvad
ratinis plonos, dideli ir šviesūs

* kambariai, moderni virtuvė, von- 
dens-alyvos šildymas, 2 garažai. 
Gražus §odos. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

•$2.500 įmokėti. Argyle - Dovercourt.
7 kamb. mūro priekis, dideli ir 
gražūs kombarioi, 2 modernios 
virtuvės, 2 garažai. Viso tik 
$12.500. Skambinti J. Tomu- 
Įjoniui.

$2.900 įmokėti. Bloor - Delavarc. 8 
k., 3 virtuvės, 2 garažai, tvar
kingos ir gerai užlaikytos labai 

, gerų pajamų namas. Skambinti 
Z. Umbražūnui.

$3.000 įmokėti. Caledonia - St. Clair. 
6 kamb., mūrinis, pusiau atski
ras, modernus šildymas, dideli 
kamb., garažas. Viso $12.900. 
Skambinti J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti. Geoffrey - Ronces- 
volles. 8 komb., atskiras, mū
rinis namas, lobai geri komb., 
puikus kiemas ir garažas. Re
tos pirkinys. Skambinti J. Tamu- 
lioniiK

$3.500 įmokėti. New Toronto, 7 ir 2 
saulės kamb., .atskiras mūrinis 
namas, gražūs kambariai, van
dens - alyvos šildymas, garažas, 
geros pirkinys tik $ 13.500. 
Skambinti J. Tomulioniui.

$4.000 įmokėti. Woles - Bellevue. 8 
kamb., mūrinis namas, neperei
nami kambariai, : alyvos šildy
mas, -nėra garažo. Viso apie 
$12.800. Skambinti J. Tamu- 
lioniui.

$4.000 įmokėti. St. Clair-Lansdowne.
8 k., mūrinis, 2 ultramod. vir
tuvės, 2 garažai, aiyvos-vonoens 
šildymas, kilimai ir daug priedų 
eina su namu, vienas atviras 
morgičius balansui. Skambinti Z.

/Umbražūnui.
$4.000 įmokėti. High Perk-Parkdale.

9 k , mūrinis, atskiras, neperei
nami k., 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas, vieta antram 
garažui. Skambinti Z. Umbra
žūnui. a

$4.000 įmokėti. Ossington - Bloor.
k., mūrinis, 2 mod. virtuves, aly
vos šildymas, 2 garažai; romio
je ir gražioje gatvėje. Skambin
ti Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Dovercourt - Dundas. 
8 komb. mūrinis, pusiau atski
ras namas, dideli kamb., 2 mo
dernios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas. Geras pirkinys. 
Skambinti J. Tomulioniui. .

$5.000 įmokėti. Clendenan - Annet
te. 8 komb. mūrinis, pusiau at
skiras, dideli kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, puikus namas. 
Skambinti J. Tomulioniui.

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 k., mūrinis, atskiros, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, gara
žas. Skambinti Z. Umbražūnui. 

$5.900 įmokėti. St. Clair - Yonge ra
-jone. JI k., atskiras, didelis 

mūro namas, padalintos į du 
apartmentus, 2 virtuvės, 3 vo- 
ni.os, vandens - alyvos šildymas, 
garažas, šoninis įvažiavimas, at
viras morgičius balansui 10-čiai 
metų, pajamų $200 į mėnesį ir 
veltui privatus apartamentas sa
vininkui. Skambinti Z Umbra
žūnui.

$6.000 įmokėti. Jammeson-King. 14 
kambarių atskiras, mūrinis na
mas, labai dideli kambariai, di
delis kiemas su šoniniu įvažiavi
mu, 3 virtuv. ir vonios, reikalin
gas vidaus sutvarkymo. Proga 
uždirbti/ nepraleiskit progos, nes 
ilgai reikes laukti iki sekančios. 
Skambinti J. Tomuiionis.

$7.000 įmokėti, Armadale - Bloor; 
puikus 7 kambarių mūrinis, at
skiras namas, geros grindys, pui
kus vidus, labai gražioj vietoj; 
vandens alyvos šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
syje. Viso apie $19.000. Skomb. 
J. Tomulioniui.

$14.500 pilna kaina. Annette - Gil
mour. 8 k., mūrinis, atskiros, 2 
mod. virtuvės, garažui vieta, lo
bai geri rnorgičiai, gal eis už 
$5.000 įmokėjimą. Skambinti Z.

Umbražūnui.
$18.500 pilno kaina. Sunnyside - 

. High Park. 9 k., mūrinis, atski
ras, 2 gražios virtuvės, vąndens- 
olyvos šildymas, rūsy žaidimų 
kambarys su bafū, garažas. 
Skambinti Z.į Dmbražūnui.
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JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIEN?

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W.» Toronto
Telef. OL. 4313

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS 
Master Electrician

Atlieka visus elektros* insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žeihiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. L Y. 9947 
Toronto

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500-$1.500 galite gauti per mūsų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkinio — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
Įmokėti $3.000. Dundas - Lisgar, 7 

k. mūrinis, 2 virtuvės, garažui 
vieta. Kaino $13.000.

Įmokėti $25.000. Prie Simcoe ežero 
"General Store" su modern, 
įrengimais, 4 metų senumo mū
riniu, 8 k., moderniai įrengtu 
namu, garažais, dideliu sklypu. 
Metinė apyvarta apie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

Įmokėti $7.000. Kviečių ir gyvulių 
ūkis iš 100 akrų. Geri trobesiai 
ir inventorius. Netoli Simcoe 
ežero. Kaina $17.500.

Įmokėti $2.000. Vasarnamis iš 5 k., 
sklypas 50 ant 185 pėdų, prie 
Simcoe ežero. Kaina $5.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
atsk., labai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 mūro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaina $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholmc Rd., 13 k. 
per 2 ougštu, atskiras dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų. Kaina $24,000.

$10.000 įmokėti, Glenlake - Bloor, 
15 k., atskiras mūr. dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 garažai, 
privot. įvažiavimas, lobai gražus 
ir didelis kiemas. Viena skola 
balansui 15 m. Kaina $25.000.

Runnymcde - Annette rojonc. Atski
ras mūrinis 10 k. namas. $5.000 
įmokėti, kaina $16.900.

Dundas - Bloor rajone, 6k., pusiau 
atskiras, mūrinis narnos, įmokėti 
$4.000,' pilna kaina $12.000.

Nepraleiskite progos! Queen St. netoli 
parko skubiai ir pigiai parduo
dama maisto produktų* krautuvė. 
Įmokėti $2.000. Kaino $3.300.

Dovercourt - Bloor rajone 9 k. pusiau 
Atskiras mūrinis namas, duplck- 
sos;<vondeniu šildomas; su gara
žu. įmokėti $5.000. — Kaina 
$17.500.

Parkside Dr. netoli Sunnyside 8Yz k. 
atskiras mūrinis, vandeniu alyva 
šildomas namas, prašoma kolho 
$18.500, įmokėti $6.000. 3’^

Indian Rd. • Bloor rajone 8 k. pu
siau atskiras mūrinis namas, oly
vo šildomos. • Įmokėti $6.00(k 
Kaina $17.000.

$2.500 įmokėti, DuikJos - Gladstone;
6 k. mūrinis 2 virt, garažui vie
ta. $10.500 pilna kaina.

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnymedc; 
6 k. mūrinis, mod. virtuvė, už
ėmimas tuoj pat. $14.000 pilna 
kaina.

$3.500 įmokėti, Bloor - Marguorctta, 
8 k. mūrinis, otskiros, alyv. šild. 
garažas. $16.500 pilno kaina.*

$3.500 įmokėti, Bloor - Glenlake, 6 
k. mūrinis, pusiau otskiros, gra
žioje vietoje. $13.500 pilna kai
na.

$3.500 įmokėti. Show - Christie, 6 k., 
mūrinis, pus. otskiros, olyv. šild. 
gorožos. $13.000 pilno koino.

$5.000 įmokėti, Bloor - Gladstone, 7 
k. mūrinis, pus. otsk. 2 virtuv.; 
olyvo Šild.; gorožos. 
pi i no kėino.

$8-10.000 įmokėti - High 
netto, 12 k. „mūrinis, 
vond. šild., 2 virt., 2 gor., 2 vo
nios, 2 privožiovimoi j garažus, 
puikus kiemas, pojomų nomos, 
bolpnsos vienai skoloi. Užėmi
mas tuojou. $25.000 pilno kal
no.

$13.000

Pork-An- 
atskiros,

Turime daugelį kiti^lcboi gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmok ėjimais namų, kurių dėlvietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas
įttoigo* OL. 8444 

Namų OL. 2972.

P. Dambrauskas
Tahf. hhilgm OL 8443

V. Jučas
Biinto totef. OL. 8444 
Namy telef. OL. 6718

E3

Didžiausia
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:
L Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — aštuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

J
ŠIĄ SAVAITĘ TURI BCTI PARDUOTI:

$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, otskiros, 6 k., dvi virtuvės, įvožiovimos i kiemų.
$2.500 įmokėti, College - Bothurst, 7 komb., olyvos šildyiros, įvožiovimos į kie

mų, tik už $11.000, geros pirkinys.
$3.000 įmokėti, High Porke, 6 komb., olyvo šildomos, skiepe kambarys, neper

einami kombarioi.
$4.000 įmokėti, Bloor - Indian gr., 7 Vomb., gero mūro, olyvo Šildomas, pruga 

Įsigyti gerų namų ir geroje vietoje. z
$5.000 įmokdti, Bloor - Dufferin, 8 komb. per du ougštus, gero mūro ir vidaus, 

neperkainuotos, pagal savo vietą. t
$5.000 įmokėti, Queen - Dovercourt^ 10 komb., mūrinis, įvažiavimas, gerai už

laikytas ir viso kaina tik $15.000, turint geros pajamas.
$5.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 7 kamb. per du ougštus, atskiras mūrinis 

narnos, šoninis įvožiovimos, gorožos.
$6.000 įmokėti, Roncesvolles - Geoffrey, 9 komb., otskiros mūrinis nomos, gerų 

plytų, didelis kiemas, garažas, yondeniu - olyva naujos šildymas, vieną 
skola ilgom laikui, tuojou užimamos, geros pirkimas.

$7.000 įmokėti, ant Woodside, 7 komb., puikus, ruplėtų plytų, otskiros, van
deniu - olyvo šild., šoninis įvožiovimos, garažas, pilno koino $18.500.

$8.000 įmokėti,* Bothurst - Dupont, 12 komb. dupleksas, otskiros, modernus, 
vandeniu - olyva šildomos, du garažai, pinigų trūkumas biznyje verčia 
parduoti už gano ‘žemą kainą.

17.000 pilno koino su nedideliu įmokėjimu, 11 komb. per du ougštus, mūrinis, 
lietuvių rajone, garažai, kiekvienom proga turėti pelningą nomą.

Šimtai kitą nomą, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dviejų mėnesią laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
BALTAKYS PLIOPLYS

Namų telef. Lt.. 8310. Namų telef. RO. 3345.

POŠIUS MACIUNSKAS ZIGMANTAS
Namų telef. JU. 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

A. W. tARLINGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo —- pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse

KODĖL Jūs sakote, kad pavargote?
KODĖL Jūs sakote, kad sunku nupirkti arba parduoti.
AR Jūs skambinote į mūsą įstaigas dėl namą pirkimo arba pardavimo?
AR Jūs žinote, kad 25 metu bėgyje mūsą įstaigos neturėjo tokio pa
šėlusio namu pirkimo laikotarpio kaip dabar?
AR Jūs žinote kiek daug reiškia kompanijai geras vardas ir gera pa
tarnavimo sistema? ■ >
AR Jūs žinote, kad mūsą kompanija stato naują "miestą" šiauriniame 
Toronte už 45 milijonus doleriu?

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$15.400 arba oferis, mūrinis 9 k. su dviem virtuvėm namas, arti tronsportaci-
< jos ir apsipirkimo, didelis kiemas, pajamos lengvai mokės visas skolas.

$16.000 Bloor - Runnymcde, mūrinis, atskiros 7 k. per du ougštus, lobai gera
me stovyje, aliejumi šildomas, du garažai.

$6.000 įmokėti. Jone - Bloor, atskiras, rauplėtu plytų, vandeniu - aliejumi šil
domas, geros įvažiavimas, garažas, poilsio kambarys rūsyje.

$4.500 įmokėti, prie Bloor, mūrinis, pusiau atskiras, 8 k., aliejumi šildomos, 
įvažiavimas j kiemą

$17.500 Prie College, mūrinis, 10 didelių kambarių, dvi virtuvės, dvi vonios, 
aliejumi šildomas, garažas.

$5.000 įmokėti, Boustcod - Dundas, mūrinis, atskiras,'dviejų butų, 10 k. per 
du ougštus, įvožiovimos į kiemą.

$2.500 įmokėti, College - Sheridan, 6, k., atskiras su dviem virtuvėm, įvažia
vimas į kiemo.

$13.500 pilna kaina, į šiaurę nuo Bloor prie Indian Rd., atskiros, mūrinis, 6 k. 
per du ougštus, garažas, vieno skola 10 metų.

$11.700 pilna kaina, Indian Rd. - Annette, pusiau atskiros, mūrinis, 8 k., įva- 
žipvimas į kiemą.

Jei tie namai Jums nepatinka —— nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namu ir kur jie randasi.

Skambinkite mūsą atstovui OL. 6357 — po darbo valandą LA. 1250

S. KUZMICKAS
• ’ (sutrumpintai STAN KUZMAS)

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui

8 kamborių mūrinis, yra garažas. Shaw ir Dundas rajone narnos. Kaina $13.500. 
Įmokėti $3.50C

8 kambariai, priedo saulės kambarys, dviejų ougštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, olyva šildomas namas. Queen ir Dovercourt rojonc. Kaina $13.500; 
įmokėti $3.500. !

8 kambarių, atskiras, mūrinis su garažu namas, karštu vandeniu šildomos. High
Pork rajone. Kaina $17.500; įmokėti $9.000.

9 kambarių otskiros, mūrinis, karštu vondeniu-olyvo šildomos namas. High
Pork redone. Koino $19.500; įmokėti $7.000.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
TORONTU!. HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMflHįKAS
Jrcngiomi nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujos, modemiškos olyva apšildomos ir pilnai automatiškos.

Įrengiami olyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir ižsimokėjimui dviems metams.

Uiitkym«l priimami: f

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LQ, 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef.
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V. VASIS
Real Estate and Business Broker

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.)
Telefonas ME. 4605

1. High Pork - Geoffrey Ave., 11 did. 
komb., atskiras gero mūro, von- 
deniu olyvo apšildomas, 2 virtuvės, 
2 vonios, didelis kiemas ir gara
žas, geras pajamų namas; įmokėti 
$8.000 ir viena skola balansui.

2. High Park, 10 did. komb., atski
ros, mūrinis, geros pajamų namas; 
įmokėti $5.000.

3. Jone - Bloor, 6 komb., atskiras, 
mūrinis, 2 metų senumo, šoninis 
įvažiavimas ir garažas; įmokėti 
$2.000.

4. Delaware Ave., 8 did. komb., mū
rinis, atskiras, 2 augštų namas,

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

Vasarai artėjant parduodami C/T J
pigiomis kainomis m

7 kub. pėdų šaldytuvas su (jlį 1 /C EJ
5 metų garantija tik...... A O

Turime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite 
firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TORONTO - - - TEL. OX. 4444

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
WEDDING CLOTHES RENTALS

256 COLLEGE at Spadina 
556 YONGE at Wellesley

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre- 

? dito Kooperatyve 
’’PARAMA”.

Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Visų ručių laikrodžius,' puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metu profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Dažytojas -

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
TeL JU. 7044. Toronto

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

TEL. junction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

561 - 567 KEELE ST.

TORONTO, ONT.
DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC” 
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO; ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma pi it>arenos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR,
Už gaminių kokybę garantuojame. 
Pirkėjui pageidaujant keičiame.

Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.
113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO x

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!! ! 
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.Tik pažvelkit j šį modernų miegamąjį!

12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLtlS FURNITURE COMPANY
439 QUWŽ ST. W. (prie Spadina). TeL EM. <-8094

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
__________ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

/Zm/a _-J sU sandėliuose jūsų vasariniai rū- ba- bus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudenini apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF, EM. 8-455?
30 metų valymo patyrimas

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIŠ 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

lobai didelis kiemas, parduoda
mos dėl mirties; įmokėti $4.000.

5. Bloor - Roxton Rd., 8 did. komb., 
2 augštų, mūrinis, atskiros, vande
niu ir alyva šildomas, 2 virtuvės, 
didelis kiemas ir 2 garažai. Vie
na skola balansui; įmokėti $5.000.

6. Bloor St., 8 did. kamb., mūrinis, 
didelis kiemas ir garažas; įmokėti 
$4.000.

7. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuves, 4 did. po. 5 kamb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000,. geras pir
kimas.

Kreiptis tel. ME. 4605 
REIKALINGI PARDAVIMO AGENTAI!

v

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS! .

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715
I** •

Pasiaukojimas
— Joneli, jau nesikelsiu iš tos 

ligos. Padaryk man paskutinę 
malonę. Per 30 metų tu pioveisi 
su mano motina. Vieno tavęs 
teprašau, kai aš' mirsiu, kad tu 
su mano motina, greta sėdėdami 
automobily, palydėtumėt mane į 
kapines.

— O, tai jau perdau. Su ja ne
įmanoma nė minutės pabūti kar
tu, — spyrėsi vyrąs.

— Pasiaukok, dėl manęs...
— Eh, prižadu. Bet atsimink, 

kajd mano gera nuotaika tada 
liks visai dienai sugadinta.

Sutapimas
— Mama, kada aš gimiau
— Gegužės 20-tą.
— O kada mano gimtadienis?
— Tai klausimas? — Aišku, 

gegužės 20-tą.
— Taip tu man pasitaikyk, 

gimti gimtadienį.

Staigmena
Prie kino artisto Bogart prisi

artino vyras ir pradėjo:'
į — Ne tiek sau, kiek žmonai, 
rytoj jos gimtadienis. Ar nega
lėtum parašyti autografą?

Artistas pasirašė ir pridėjo:
— Iškirsi savo žmonai- staig

meną.
— Taigi, ji įsitikinusi, kad 

parnešiu naują paltą,- — prisi
pažino vyras.

1613 BLOOR ST. WEST 
TeL LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

NUOMOK 
PILNĄ 
VESTUVINĮ 
RŪBU 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

F. N. PREBBLE 
REALTOR

■JEIGU NORITE PIRKTI ARBA ; 
PARDUOTI NEKILNOJAMĄ NUOSAVYBE. 

MES PRAŠOME PASKAMBINTI MUM§

OL.5I76 - OL. 1793
1061 BLOOR ST. W.

J. RUKŠA ir P. DAMBRAUSKAS
PERKANT: Be jokio'Įsipareigojimo iš jūsų pusės, mes jums parodysime ndmus jiįsų pagei

daujamame rajone.
PARUDODANT: Patarimai, nuosavybių įkainavimas, paskolų (morgičių) sudarymas. Taip 

pat suteikiame paskolas, jūsų {mokėjimui padidinti.

‘ *■< Vaiko gerumas
Neturtingam krašte motina su 

rhažu vaikučiu elgetauja gatvė
je. Salta, abu dreba. Motina ra
mina:

— Neverk, vaikuti. Pasitikėk 
žmonių gerumu.

Vaikutis nurimsta ir pradeda 
raminti dabar jau jis motiną:

— Mama, tu vargsti dėl ma
nęs, bet užaugsiu, būsiu turtin
gas ir tau mažiau tereiks tik dėl 
savęs vienos vargti ir elgetauti.

Bė poilsio
— Ar ponas namie?
— Ne, kelionėj.
— Poilsio kelionė, turistinė?

t — Ne, išvyko su ponia.
• z

Priešingai
— Brangusis, aš vis dar prisi

menu, kaip pasakiškai puikiai 
pernai praleidome medaus mė
nesį pajūry ant smėlio. Kažin 
kaip praleisime metines? ...

— Ant uolos, mano brangioji...
Motina, duktė ir... pasaulis
— Mamyt, aš vistiek negaliu 

be jo gyventi. Jis man reiškia 
visą pasaulį. Ką gi aš galiu pa
daryti?

— Dar kiek palaukti ir geriau 
pažinti pasaulį.

Dulka ,
Tarnaitė išsinešusi laukan 

dulkina kilimą plakdama su spe
cialiu įrankiu.

— Maryte, tu galėtum ir smar
kiau suduoti — pastebi šeimi
ninkė.

— Negalima, ponia.
— Kodėl?
— Tada labai dulka...

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus

Edmontonlečiai 
duosnial aukoja

KLB Šalpos Fondas dar neper- 
ilgą vagą teišvarė, vienok nuo
širdžių aukotojų dėka, jau ne
maža pasiekta.

Kadangi 1953 m. gautų ir pa
siųstų į Vokietiją aukų daviniai 
jau buvo spaudoje minėti, tad 
šiuo kartu norima pasidalinti su 
visuomene tik iš Edmontono 
apylinkės prisiųstų aukotojų są
rašu, kurs iki šiol spaudoje dar 
nebuvo tilpęs.

Pinigais aukojo $10 — J. Barkauskas; 
po $5 — kun. B. Jurkšas, A. Kantau
tas, A. Mažonis, P. Šiugždinis, K. Vcit- 
kūnas; po $2 — A. Bajoras, V. Dovydai
tis, J. Kynos, A. Smitas; po $1 — B. 
Andrulevičiūtė, M. Andrulevičienė, J. 
Balsys, O. Gustoitienė, E. Gedgaudas, V. 
Juodelis, J. Kairys, B. Kareiva, E. Meri- 
kauskos, J. Nosta jus, J. Pošukonis, J. 
Petruškevičius, V. Taraškevičius, J. Va- 
reiko. Viso — $57.00.

Rūbais ir avaline aukojo: R. Arminie
nė, D. Armonienė, J. Augis, Bajorai, 
Gustainiai, kun. B. Jurkšas, Kantautai, 
Karosai, Kardeliai, Kirdeikiai, J. Kynos, 
J. Nestojus, Petruškevičiai, Rinkūnai, 
Pašukoniai, Sabsrin, Šiugždiniai, Venskū- 
nai, Venslovaite, E. Venslova, Vidugiriai, 
Zolickiai ir Žalinkevičiai. Viso 335 sv.

Pridėjus šias aukas prie bend
rų gautų iš kitų apylinkių ir pa
siuntus jas į Vokietiją, vis daž
niau ateina padėkos laiškų, ku
pinų nuoširdaus dėkingumo ir 
džiaugsmo, kad našesniu gyveni
mu besinaudoją broliai ir sesės 
nepamiršta ir sunkiais tremties 
keliais tebekeliaujančių.

Taipgi, primenama, kad šiomis 
dienomis gauta iš darbščiųjų ir 
pavyzdingųjų Hamiltono apyl. 
lietuvių auka $100. Aukotojams 
pageidaujant, jau pasiųsta Vargo 
mokykloms.

Čia paminėtoms apylinkėms, 
kaip ir visoms kitoms, širdingai 
dirbančioms labdaros darbą, Š. 
Fondas reiškia nuoširdų ačiū 
ir linki sėkmės ateities darbuose.

KLB ŠF Centro K-tas.

IEŠKAU GYVENIMO 
DRAUGĖS

merginos arba našlės be vaikų 
apsivedimo tikslu. Amžius ir 
grožis nesvarbu, bet moka šeimi
ninkauti ir gero būdo. Turiu au
tomobilį ir pinigų. Amžius 30 
metų. Paslaptį išlaikysiu ir laiš
kus gražinsiu. Rašyti šiuo adre
su: J. K., Corinth, Ont. c-'o P. 
Gudeli t is.

Truputį daugiau
— Ar galiu Jus vadinti vardu, 

panele?
— O' taip, Dar geriau savo pa

varde.

Niekas nesutaupo tiek laiko, 
kaip meilė iš pirmo žvilgsnio.

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryfo.

Laikrodininkas
Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti ii provincijos reg. laišku.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

=

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPLC1ALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto 

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinėtos EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAP1JA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vaL

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DŪNDAS ST. W. ; >

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir riud 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO

Telefonai Lt 5739 ■ £ ? f
Darbo vai.: 1*30-3 ir 6-8 vai. '.p p. 
* Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
< VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus .telefonu
WA. 1-0219 ’

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst) £ ,

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje
* ir Kanadoje

345 BLOOR ST, WEST s 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą 

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susjtarimą.
Tėlef. Įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS*
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv' advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5561. Res. ME. 0636.

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos.

Darbo valandos: 5-7 pjt, 'Šeš
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto 
.(netolį Danforth Ąve.)

TeL GL. 2892. <30^ 4,
T

Dr. A. Ratinow r>
L.M.C.C. '• L'*

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse-
Vidaus ligų speciąlistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio t? kt.
479% Euclid Ave., Toronto

TeL WA. 1-6708
......... . ................     .■» 1 T. u 11
— ■ , w ■ TUK- III-I .......................... ... I į III UI —I—

Dr. K. Žymantienė i
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ *
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.’) “i I*

Priima ligonius, gimdyves ir moterų į 
ligomis sergančias kasdien nuo Į -4 ir ► 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo * 
11-3 vai. p.p., kitulaiku T>agd!-susi
tarimą. ' • • **

Telefonas OL. 6851 -
£

Dr.l. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji, 

praktika.
’ 4906 WELLINGTON, •

VĖRDUN. P.Q.
V^.: 11-12, 2-4, 6-J. šeštadie
niais 114 ar pagal- susitarimą.

TeL Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964. >■'

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

D r. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. Wy Toronto 

r Šusftorti telefcnu MfA^ 3-Ž395

Dr. MICHAEL BALKANY
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

Y 'Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

• L (prie Avenue Re.)
Priėmimai pagol”telefoninį susitarimq

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir . :■?. « 
chirurgas

Priėmimo valandas 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKON .1
DA^TĮSTA^S’ -- 

838 Dundas St W. Toronto 
kampas Eucl’d Avė.

Priima vakarais nagai susitarimg.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas) .

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
Tek EM. 4-6515

l

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
B.A., M.D., L.M.C.G ’ 
GYDYTOJAS ir

CHIKUiKMS
386 Bathurst St Toronto 

Telet EM. 8-1344

Augiausios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus 

• HE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— šį ketvirtadienį, šeštinių— 

Viešpaties dangun žengimo 
š\ cntėje, rytinės pamaldos įvyks 
7 otl, 8 ir 8.30 vai. Vakare 7.30 vai.

Prisikėlimo parapijos žinios
Toronto kat. mokyklų vaikų 

naldos dienos manifestacijoje 
parapiją atstovavo 20 vaikučių. 
Atstovės — Violeta Uolekaitė ir

PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ
ĮVYKS GEGUŽĖS 28-29 D. CENTRAL Y MCA PATALPOSE, COLLEGE STREET.

MONTREAL, Cue.

— Ateinantį sekmadienj 11 v. 
pamaldos skiriamos naujojo 
šventojo popiežiaus Pijaus X 
garbei. Pamaldų metu rinkliava 
skiriama bažnyčios remontui.

— Bažnyčios presbiterijoj tau
tiniais motyvais išklotos grin- 
uys, o aplink bažnyčią susodinti 
medeliai ir išklota velėna.

-—Šią savaitę salė užimta: ant
radienį ir trečiadienį — sporti
ninkų; penktadienų — Toronto 
choro “Varpas”; šeštadienį—To
ronto moterų šalpos grupės ’’Dai
na" ir sekmadienio popietį — Tė
vų Saleziečių gimnazijai remti 
būrelio.

— Pakrikštyta Laimutė Tere
sė Kardokaitė.

| Torontą atvyksta 
lietuvių saleziečių gimnazijos 
Italijoje direktorius kun. J. Ze- 

„ hausKas, kuris šį sekmadienį, ge
gužės 30 d., 5 vai. pp., šv. Jono 
Kr. parapijos salėje padarys pla
tų pranešimą apie gimnazijos 
reikalus ir parodys filmą iš gim
nazijos mokinių gyvenimo.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai susirinkti ir susi
pažinti su šios taip svarbios ir. 
sparčiai augančios lietuviškos 
mokslo įstaigos reikalais.

“Caritas” našlaitėlių balius
Toronto šalpos - labdaros ko

mitetas “Caritas” savo posėdyje 
gegužės 24 d. nutarė pagyvinti 
savo veiklą. Kad sukelti pinigų 
paremti keletai varge esančių 
lietuvių šeimų, penktadienį, bir
želio 4 d., vakare atnaujintoje 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje 
rengia našlaitėlių balių.

TL Choras “Varpas” 
gegužės 28 d. 7 v.v. ruošia links
mą šokių vakarą - pobūvį šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. 941 bun
das St. W. Programą išpildys 
“Varpo” vyrų choras. Šokiams 
gros geras orkestras. Veiks bufe
tas. Visus Toronto ir apylinkės 
lietuvius maloniai kviečiame da
lyvauti. Kvietimus galima gauti 
pas choristus ir prie Įėjimo.

TL Choras “Varpas".

Margarita Simonavičiūtė įteikė 
Nekalčiausiajai Mergelei parapi
jos vaikučių maldų, apsimarini
mų ir gerų darbelių dėžutę.

— Geg. 24 d. College teatro 
vadovybė parapijos vaikučiams 
leido nemokaimai pasižiūrėti 
filmo “Quo vadis”.

— Ateinantį sekmadienį Po
piežius kviečia visus tikinčiuo
sius melstis į Nekalčiausiąją 
Mergelę ųž pašaukimus į vie
nuolinį gyvenimą ir dvasiškius. 
Tuo tikslu bus laikomos 11 vai. 
pamaldos.

— Geg. 27 d., ketvirtadienį, 
yra Kristaus į dangų žengimo — 
Šeštinių šventė. Visi tikintieji 
įpareigojami tą dieną išklausyti 
šv. mišias.

— Geg. 29 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. Angelų Karalienės (Our Lady 
of Angels) italų pranciškonų 
bažnyčioje, 1481 Duiierin (1 blo
kas į pietus nuo Davenport) • 
įvyks Marijos Metų pamaldos.! 
Po pamaldų ten pat bus klauso
ma išpažinčių. Šv. Antano baž
nyčioje tą dieną nebus klausoma 
išpažinčių. Ta progd pasimelsi
me į naujai tą pačią dieną Romo
je paskelbtą šventąjį popiežių 
Pijų X.

— Gegužinės pamaldos pirma
dieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais 7.45 vai. vak. šv. An
tano bažnyčioje.

— Vaikučiams pamokos pir
mos šv. Komunijos parengimui 
antradienį (ne pirmadienį) 5.30- 
7.30 ir šeštadienį 11 - 1.30 vai.

— Ryšy su kaikuriuos laikraš
čiuose pasirodžiusiom žiniom 
norime pranešti, kad pagal arch, 
dr. St. Kudoko paskutinį prane
šimą, statybos planai bus baigti 
už mėnesio, o statyba, jei nesusi
darys kitų nepramatytų kliūčių, 
prasidės už pusantro mėnesio.

— Sol. V. Verikaitis, vadovau
jąs parapijos chorui, sėkmingai 
išlaikė Toronto konservatorijoje 
egzaminus. Dar liko vieni metai 
studijų.

— Pakrikštyta Vilija Marija 
Jafremovaitė.

PROGRAMĄ: ’
Gegužės 28 d. 7 v.v. didžiojoję salėje krepšinis vyrams; mažojoje 
salėje tinklinis moterims; stūlo tenisas —‘ pavieniai ir komandi
niai; šachmatai.
Gegužės 29 d., šeštadienį, 11 vai. šachmatai; 1 vai. stalo tenisas;
1 vai. jaunių krepšinis; 2.15 vai. paradas; 2.45 vai. moterų tinkli
nio finalas; 3.30 vai. vyri| tinklinio finalas; 5.30 vai. moterų krep
šinio finalas; 6.15 vai. vyrų krepšinio finalas.

Po žaidynių 8 v.v. Columbus salėje įvyks ŠOKIAI su bufetu. Šokiams gros LO “Trimitas”.
Futbolo rungtynės įvyks atskirai komandoms susitarus. Pabaltiečių Sporto K-tas.

PIRMOJI GEGUŽINE
• * *«

GEGUŽINiy SEZONO ATIDARYMAS
įvyks š.m. gegužės mėn. 30 d. 3 vai. po pietų visiems jau gerai- žinomame Vyt. Narušio

< \. . -ūkyje — “Lake Medad’Ą.

• Pasivaikščiojimas gryname ore. • Šokiai. • Pasijodinėjimas
• Visiška laisvė sportininkams. v

arkliais.

Turtingas bufetas su gerais gėrimais. Loterija.

Rengėjai.

BIRŽELIO 5 DIENĄ 8 V AL. VAK. MASSARYK SALĖJE
212 Cowan Ave. (netoli nuo Quoen ir Lansdowne Avc.), įvyks

PARENGIMAS - ŠOKIAI
ĮDOMI PROGRAMA.

ŠOKIAMS GROS TLO “TRIMITAS

Bufete visų rūšių gėrimai ir užkandžiai.
Šokius paįvairins malonios pavakario staigmenos.' 

Įėjimas $1.00.
Pelnas skiriamas Prisikėlimo bažnyčios statybai.

Visus kviečia dalyvauti rengėjai: Prisikėlimo parapijos Komitetas 
ir PBRM Būrelis.

Choro narę RAMUTĘ ŽALIAUSKAITĘ 
ir ADOMĄ GRIGONĮ,

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir Dievo Globos linki

Prisikėlimo parapijos chorvcdis ir choras.

Inžinieriams ir architektams
Dirželio 2 d., trečiadienį, 8 vai. 

vak. Toronto Lietuvių Namuose 
235 Ossington Avė (įėjimas iš 
Dundas, g ), šaukiamas skyriaus 
susirinkimas šia dienotvarke:

1. Prezidiumo sudarymas;
2. Valdybos pranešimas ir dis

kusijos;
3. Valdybos rinkimas;
4. Sumanymai.
Prašomi dalyvauti skyriaus 

nariai ir tie inžinieriai ar ^archi
tektai, kurie skyriui dar nebuvo 
priklausę, ypatingai naujai bai
gusieji mokslus.

Skyriaus Valdyba.
• “Daina” kviečia

šį šeštadienį į šv. Jono Kr. pa
rapijos salę visus, kas tik svei
kas. nes “Daina” rengia kartūno 
balių. Ponios, panelės prašomos 
vilkėti kartūnines sukneles, nes 
tas atžymės pavasarį ir vakaro 
pobūdį. Kam neįmanoma puoštis 
kartūnu, lauksime vistiek, nes

Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, ge
gužės 30 d., 9 vai. ryto, lietuvių 
pamaldos.

Šiose pamaldose, po pamokslo, 
bus viešai patikrinama, kiek 
konfįrmandai žino krikščioniš
ko tikėjimo tiesas. Tačiau pati 
konfirmacija įvyks šv. Trejybės 
šventėj, birželio 13 d.

Po gegužės 30 d. pamaldų baž
nyčios patalpose įvyks visuotinis 
parapijiečių susirinkimas, kurio 
dienotvarkėj numatyta parapi
jos apyskaita ir sąmata bei pa
rapijos tarybos ir revizijos ko
misijos narių rinkimas.

Kun. dr. M. Kavolis.
Tautininkų šeimyniškas pobūvis 
ruošiamas birželio 5 d. Lietuvių 
Namuose, Il-ro augšto salėje.

Kviečiami nariai ir prijaučian
tieji. Kvietimai gaunami Lietu
vių Namuose pas p. Budreiką.

Toronto universiteto odontolo-
tremtinių prašymai pagalbos, 
mieli broliai ir sesės, priklauso 
ne tik nuo dainiečių pastangų, 
bet ir nuo Jūsų gausaus atsilan
kymo. Taigi, gegužės 29 d. 8 vai. 
vak., maloniai lauksime!

“Daina”.

gijos falkultete paruošiamųjų 
metų klasėje Alfredas Vaičiulis 
laimėjo vienintelę odontologijos 
studentams skirtą parlamento 
premiją. II metus baigė VI. Sa
dauskienė ir A. M. Gerulaitienė, 
pirmuosius* metus—E. Zubrienė.

I\iii< ’’CENTRE*’
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 24, 25, 26 d.d.
1. STALAG 17 — William Holden, Don Taylor
2. FEARLESS FAGAN — Janet Leigh, Carlton Carpenter

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 27, 28, 29 d.d.
1. BY THE LIGHT OF SILVERY MOON—Doris Day, G. McRae
2. SEA DEVILS — Rock Hudson, Yvonne DeCarlo

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

Kun. Jono Bobino 25 m. kuni
gystės ir klebonavimo sukakties 
paminėjimą parapijos komitetas 
suruošė šeštadienį, gegužės 22 
d. Kai Montrealio vyskupas Gau
thier 1929 m. birželio 9 d. pasky
rė kun. Bobiną klebonu pirmuti
nės Kanados lietuvių parapijos, 

J vietos įtakingas prancūzų dien
raštis didele antrašte • skelbė: 

į “Jauniausias klebonas Quebekc 
provincijoje”, nes jis tik ką, gč- 

Į gūžės 25 d., buvo įšventintas. 
Daug vandens po visokiais til-
tais per 25 metus nubėgo, ir šian
dien parapija turi ižde $178.006 
naujai, bažnyčiai pasistatyti, nes 
senoji, pastatyta 1914 m., inži
nierių jau keleri metai, pripažin
ta nesaugia.

. Į minėjimą atėjo apie 600 žmo
nių. Žodžiu gerbiamą, jubiliatą 
sveikino: prof, tėvas lasalietis 
kun. A. Bružas, amerikietis, ku
ris-kitą dieną pasakė bažnyčioje 
per iškilmingas mišias puikų pa
mokslą. Po to sveikino gražia ir
turininga kalba Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. Ku
bilius ir įteikė amžinų rožių pa
veikslą, tapytą p. Žmuidzinie- 

! nės. Draugijų vardiy^veikino: 
išv. Onos pirm. Gįjgraauskienė;
Šv. Elzbietos pirm. Motuzienė; 
Nekalto Prasidėjimo d-jos pir- 
min. Elena Vosyliūtė; Vytauto 
klubo pirm. J. Gargasas; Kana
dos Lietuvių Tarybos skyr. pirm. 
A. Navickas; L. Kat. Moterų dr- 
jos Lukošienė; KLB apylinkės J. 
Lukoševičius; raštu sveikinimą 
įteikė Šv. Pranciškaus Tretinin
kių d-ja. Asmeniai žodžiu svei
kino: klebono giminių vardu P. 
Mališauskas; mokytoja Marija 

I Arlauskaitė;' pranciškonas tėvas 
I Rafaelis; Kolumbo vyčių atsto-

vas ir keli nariai prancūzų visuo
menės. Visi^sveikintojų ir dova
nas davusių vardai sužymėti pui
kiame atminčiai albume, kurį 
padarė menininkas Juozas Aks
tinas. Klebonas susilaukė daug 
gražių dovanų pinigais ir daik
tais, ypač daug bažnytinių rankų 
darbo rūbų.

Raštu prisiųsti sveikinimai: 
Kanados Lietuvių Kunigų Vie
nybės, KLKat. Kultūros d-jos ir 
“Tėviškės Žiburių” redakcijos 
(atspaustas 'tautiniais motyvais 
padabintai popieryje), ameri-1 
kiečių kunigų J. Valantiejaus ir 
V. Andriuškos, rašytojos Marijos 
Aukštaitės ir daugelio pavienių 
asmenų, tiek lietuvių, tiek pran
cūzų ir anglų.

Vakarą vedė Vyt. Sirvydas.

Agnė Stravinskaitė - Paškevičie' 
nė ir Dora Poulin gegužės 27 die' 
ną ruošia

VOKALINĮ REČITALĮ
Ritz Carlton viešbutyje.

Ateities namo konkursas
McGill universiteto Montrea- 

ly skelbto tarptautinio konkurso 
Kanados ateities namo projektui 
pirmoji premija — $5.000 —pri
pažinta Danų architektui K. P. 
Harboe.

Už geriausi kanadiečio darbą 
skirtoji premija — $2.500 — teko 
G. E. Hacker, 24 metų architek
tui, kuris gyvena Winnipege, bet 
yra vos prieš 6 mėn. atvykęs iš 
Anglijos. Europinė tokio pat di
dumo premija teko G. Ertman, 
Edinburge.

Pavykęs “Trimito“ koncertas
Gegužės 1 d. TLO “Trimitas" 

atšventė savo dvejų metų gimta
dienį su specialiu koncertu ba
liumi.

Diriguojant žymiam muzikui 
prof. L. Turkewech, buvo išpil
dyta kelių operų arijos ir Al'f. 
Prialgausko orkestruotas lietu
viškas popuri “Dainuok, Lietu
vos kary”. Koncertui talkininka
vo torontiškiams žinomas solis
tas Bronius Marijošius. Po kon
certo vyko jaukūs šokiai, grojant 
pačiam “Trimitui“. T.

Toronto laikraštis 
“The Glob and Mail” 1954 m. 
gegužės 10 d. skilty “Showbusi
ness", pasibaigus Kanados visų 
meno šokio baletų’festivali ui pa
darė galutines išvadas, nurody
damas porą geriausiai šokusių 
balota ir iš šokusiu visuose bale
tuose šokėjų (vyrų ir moterų) 
rado tik 12 geriausiai šokančių 
šokėjų. **

Prie geriausių baletų yra pri
skirta ir “Montreal Modern 
Dance Co”, vadovaujama Johės 
Kvietys. Tarp 12 geriausių šokė
jų iš viso festivalio yra kaipo ge
riausios šokėjos išvardintos Jonė 
Kvietys ir Birutė Nagys.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į “DAINOS” RUOŠIAMĄ

Kariūno vakara .
kuris Įvyks gegužės 29 d., šeštadienį, Šv: Jono Kr. parapijos salėj

PREMIJOS UŽ TRIS GRAŽIAUSIUS KARTŪNUS.

Veiks turtingas bufetas su alučiu. - - - Puikus orkestras. 
Pelnas skiriamas Vokietijoje vargsYantiehis. - Pradžia 8 vai. v.

Rengėjos.

Iš Toronto meno galerijos ge
gužes 18 d. vėlų vakarą buvo pa
vogtas Rubenso paveikslas “Pa
kėlimas ant kryžiaus“, kuris bet
gi sekančią dieną, 7 vai. rytą, 
rastas prie parlamento rūmų. Tai 
palyginus nedidelis paveikslas 
28 x 52 colių, galerijos nupirktas 
1928 m. maždaug už $26.500. Va
gis jį buvo išplėšęs iš rėmų. Spė
jama, kad vagis buvo pasislėpęs 
kur galerijoje dienos metu ir ją 
apleido apie 10.40, kai pasigirdo 
aliarmas. Kodėl jis paveikslą pa- 
metė, tebėra paslaptis.________

Mieliems prieteliams
ELENAI ir PETRUI VAITKŪNAMS,

skaudžioje Jūsų pergyvenimų liūdesiu valandoje, mirus 
mylimam sūneliui a.a. JONUKUI, gi Rimantui netekus bro
liuko, reiškiame gilią užuojautą. '

J. Dambrauskas, E. J. Švėgždai, VI. Germanavičius.

IEŠKAU erdvom kambario be baldų, I ar 
II augite, su maistu arba tik virtuve nau
dotis. Būtinai garažas. Skambinti KE. 
3045, 6-7 vai. vak.

({nuomojamas didelis (rentinis kambarys 
su nedidele virtuve. Be baldų. II ougitas. 
Galima gauti garažų nuo gegužės 29 d. 
High Pork rajonas. Tel. LY. 4449.

Aukojo
Vokietijoj likusiems tautiečiams 
sušelpti Oakvillcš apyl. v-ba Ro- 
senheimo lietuvių vargo mokyk
lai $22; Toronto Š. K-tas.

Iš “Dainos” grupės veikimo
Gegužės 21 d. įvyko mėnesinis 

grupės susirinkimas pas narę J. 
Rukšienę. Narių atsilankė gau
siai. Perskaityta keliolika padė
kos laiškų už gautas dovanas ir 
prašymų pagelbėti ligos prislėg
tiems. Be to, iš KLB Šalpos C. 
Komiteto gautas ilgas sąrašas li
gonių, su prašymu pasistengti 
teikti pagalbą. Dainietės rado, 
kad visą sąrašą priimti neįmano
ma, nes “Daina”, pasižadėjusi 
globoti Vokietijoje likusius se
nelius. be to, nemažai jau iš se
niau globoja skaitlingų šeimų, 
tad'pasirinko 11 asmenų, kuriuos 
bandys atlankyti kanadiečių do
vanėlėmis.

Jaudinantis laiškas iš vienos 
senelių stovyklos Vokietijoje, 
kuriame prašoma atsiųsti adre
sus lietuviškų laikraščių, kad jie 
galėtų - “Dainai” padėką išreikšti 
viešai. Esą, už “Dainos” labda
ringus darbus tik laiku padėkoti

Padėka
Vilniaus krašto lietuvių vardu nuošir

džiai dėkoju kun. P. Ažubaliui už leidi
mų veltui pasinaudoti šv. Jono Kt. para
pijos sale vilniečių AustpažinimO arba
tėlei ir jos ruošimo šeimininkėms: pp. 
žvirbliūtei, Soplicnci ir Simonoiticnci už I neužtenka. Iš to matyti, kad se- 
didclj pasišventimų ir įdėtų triūsų. .. 1

Skyriaus v-ba.

PARDUODAMA švcicovimo ir molinu re- f _ ._ •» « » - xz_  * ■ .*-* »-___
krai. Dirbtuvės nemos mūrinis, sklypas 
Vi okerio ir atskiros gyvenamos namas 
4 kambarių. Kaina prieinama ir geros są
lygos iimokėti. Randasi Glencoe, Ont., 
pačiom miestely, netoli Londono. Aplink 
geri ūkiai. Darbo yra daug, vieta sena, 
įdirbta. Až jau išdirbau-16 metu toj vie
toj. Parduodama dėl sveikatos. Kreiptis: 
Joc Katele. Glencoe, Ont. ■

({nuomojamas didclsi kambarys vienom . manta dirbtuvė. Yra ir kalvės visi jron- 
arbo dviems asmenims. Galima su mais
tu. Tel. LA. 0650.

■{nuomojamas (rentinis kambarys l-mc 
aug{te ir virtuvė, galima su ar be baldų. 
Tel. LL. 4744. ,

({nuomojamas kambarys ll-me oug{te. 
Be arba su baldais. Tinka vienam arba 
dviem asmenims. Galima naudotis vir
tuve. Tel. po S vol. vak. OL. 1357.

Ižnuomoįamos didelis kambarys ir vir
tuvė III augite. Be baldų. 327 Rusholme 
Rd. Tel. KE. 4686, po 5 vai. vok.

linuomoįami du kambariai ir virtuvė II 
augite. 79 Dovercourt Rd.

({nuomojamas kambarys vienam asme
niui. Su baldais. Tel. LO. 8041.

({nuomojamas butas ii 2 kambarių ir vir
tuvės ll-me augite. Su baldais arba be. 
Galima užimti nuo birželio 1 d. 85 St. 
Čiurens Ava. Tol. KE. 0196, po 6 v.v.

linuomoįami 3 kambariai ir virtuvė l-me 
augite. 181 Manning Ava.

Skubiai parduodama visiikoi nauja, di
delė sofa. Sužinoti tel. LO. 0670. Kvies
ti Alex. •

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403

24 valandų tarnyba, t

nelių priegauda negauna jokios į 
spaudos iš šio kontinento ir nu
tarta užprenumeruoti abu Kanar 
dos laikraščius.

Plačiai kalbėta ruošiamojo va
karo reikalais ir narės noriai da
linosi pareigomis. ,

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 28 d. 7 v.v. pas narę St. 
Matulevičienę.

Dėkojame J. Rukšienei už ma
lonų priėmimą.

Diskusijos naujakanadiečių 
reikalais

Pereitą vasarą pirmą kartą 
Ontario švietimo ministerija su
organizavo specialią konferenci
ją — diskusijas naujųjų kana
diečių įsijungimo į Kanados gy
venimo klausimais. Savaitę tru
kusiose diskusijose buvo iškelta 
įdomių minčių bei sugestijų.

Tokia pat diskusijų savaitė 
ruošiama ir Šiemet. Ji vyks lie
pos 10-18 d., kaip ir pernai, Ge
neva Park prie Couchiching eže
ro, YMCA stovykloje. Pagrindi
nė diskusijų tema “Tarpgrupi
niai santykiai”, atseit, bus svars
tomos problemos įvairių tautinių 
grupių santykių požiūriu. Kiek- 
veną dieną vyks diskusijos prieš 
piet ir po piet po 2 vai. atskiro
mis grupėmis, o vakarais bus po 
2 valandas plenumo posėdžių bei 
pramogos.

Kiekvienas dalyvis pragyveni
mo išlaidoms padengti sumoka 
po $20. Užsiregistruojama ir pi
nigai sumokami Toronte, Centri
niam YMCA biure — 15 Spadina 
Rd., su diskusijų dalyviais gali 
vykti ir jų šeimų nariai, už ku
rių pragyvenimą reikės mokėti 
pagal YMCA nustatytas’ vasaro
tojams kainas.
Socialinė pagalbą imigrantams

Paskutiniu metu Kanadon kas 
mėnesį įvažiuoja apie 100 imi
grantų liuterionių, daugiausia 
vokiečių. Jiems padėti be tauti
nio skirtumo tvarkyti, evangeli- 
kų liuterionių Bažnyčios socia
linių misijų tarnyba, esanti Niu
jorke, atidarė Liut. imigracinės 
tarnybos Centrus Toronte ir 
Montrealyje. Toronte jis randa
si šv. Andriaus liuterionių baž
nyčios patalpose, Carlton ir Jar
vis gt. kampe. Jam vadovauja 
Mrs. Pauley ir sekretoriauja 
Miss John. Galima kreiptis žo
džiu, raštu, telefonu WA. 2-3592. 
Kalbama angliškai ir vokiškai.

Dvasinė misija imigrantams
Toronte sudaryta dvasinė mi

sija liuterionių imigrantams, ne
įsijungusiems kurion nors para- 
pijon. Šis dvasinių misijų dar
bas, atliktinas be tautinio skir
tumo, yra pavestas kun. dr. M. 
Kavoliui.

Dvasinis aptarnavimas 
ligoninėse -

Kiekvienas parapijos kunigas 
Toronte iki šiol aptarnaudavo 
savo parapijiečius ligoninėse. 
Bet šis dvasinis aptarnavimas 
pasirodė nepakankamas, nes 
daugelis ligonių paskutiniu su- . 
stiprintos imigracijos metu pa
sirodė nepriklausą jokiai para
pijai ir apie parapijai priklau
sančius ligonis parapijų kunigai 
nevisada sužinodavo. Todėl To
ronte įvesta speciali liuterionių 
kapeliono tarnyba ligoninėse ir 
kitose institucijose, kurių čia yra 
apie 60. Darbas yra pavestas ku
nigams: Brose, Fisher ir dr. Ka
voliai, dirbantiems šalia tiesio
ginių pareigų jų parapijose. Pa
rapijų kunigų teisė lankyti savo 
parapijiečius ir juos dvasiniai 
aptarnauti ligoninėse jų pačių 
tautinėmis kalbomis, žinoma, 
tai nepanaikino.

Statybos projektas
Amerikoniška finansinė firma 

Norman Barnes Co Čikagoje pa
siūlė Toronto miesto valdybai 
dabartinės rotušės vietoje pasta
tyti 50 aūgštų namą ir požeminį 
garažą 2500 automobilių. Firma 
sutinka šito namo 10 augštų pa
vesti miestui naudotis nemoka
mai', o kiti 40 liktų išnuomoti 
įvairioms firmoms. Per 25 metus 
iš tų 40 augštų nuomų būtų pa
dengtos statybos bei amortizaci
jos išlaidos. Tada firma sutik
sianti parduoti tą pastatą mies
tui savikaina.

— Toronto. — Sveikatos min. 
Martin, kuriam priklauso civilių 
apsaug. reikalai,-’pastebėjo, kad, 
jei Torontas perėtam tikrą laiką 
neinstaliuos prisiųstųjų 51 sire
nos, jos visos būsią paimtos ir pa
siųstos kitiems miestams.

— Otava. — Krašto apsaugos 
ministeris Claxton pareiškė, kad 
Indokinijos karo paaštrėjimas 
rodo, jog ^r Kanada negali savo 
išlaidų karo reikalams mažinti.

— Bonna. — Čia vykusiose V. 
Vokietijos ir D. Britanijos ūki
nėse derybose vokiečiai sutiko 
neremti eksporto primokėjimais, 
kaip to nedaro D. Britanija, nes 
šiaip vokiečių prekės nukonku
ruoja britiškąsias.

Studijavę Innsbrucko univer
sitete lietuviai, Austrijoje, liepos 
3-4 d. suvažiuoja Torontan. Kas 
žada suvažiavime dalyvauti, re
gistruojasi pas J. Budreiką — 
Great Barrington, Mass., P.O. 
Box 23.

— Toronto. .— Ontario kalėji
mų reformos naujajame įstaty
me numatoma galimybė senes
nius kalinius patalpinti šeimose.

— Torontas. — čia nuspręsta 4 
miesto dalyse, 9 sklypuose įreng
ti 1000 automobilių pastatymo 
vietų.

A. Garbenis
HEKOMEHDUOJA

♦ .
Senų baldų krautuvė, viso $10.000 su inventoriumi, nebrangi nuoma, lobai pel

ningos biznis asmeniui mokančiam medžio dorbg.
Westminster Ave., 7 komb., pusiau atskiras narnos, garažas, nauja apšildymo 

sistema, moderni virtuvė. Kaino $13.500, jmokėti $3.500. 1 atviros mor- 
gičips balanse.

Rusholme Rd. • College, $15.000, 8 komb., plytų nomos, vieto garažui, oru • 
olyvo šildomos, įmokėti opic $4.000.

Indian Grove - Bloor rajone, $18.500, 9 komb., atskiros narnos, 3 virtuvės, 
garažas, lobai gerame stovyje, įmokėti apie $8.0001 * '

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TcMmmI: 10. 273t, vakarais HU. *-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor SL W. Tel. LA. 8779

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




